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з пнтань охоропп працi
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Комiсiя у склалi:

Членiв KoMiciT:

Семендяй М.М.

м_ Киiв

Дiдуха А.М. - нача,T ыrика вiддi,ту нагля.ry в АПК та СКС
управлiняя нагlrя.ry а промисловостi i на об'сктах
пiдвищеноi нобезпеки Головного управлiння
Держпрацi у КиiЪськiй облаgгi

- головною державtIого tltспсктора BlдIl.Ty нагляду за

об'€кгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на траltспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння ,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Ковальчука А.В. - головltого державЕого lнспектора вlддlJry нагля.ry у
булiвниrrгвi управлiння нагляду в промисловосгi i на

об'скпrх пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департамеrгry з охоропи працi
ФедерацiТ профспiлок Украiни, (за зголою)



створена на пйставi Еаказу ГоловЕого управлiяця Держпрацi по киiвськiй областi вiд

l5,03,202l р. N, l 109 перевiрила зЕдrня насц/пних законодавчих та яормативно-правових aKTiB

з охорони прачi:

Празила безпеки систем газоIIостачання (нпАоп 0,00-1,7б_l5); Правила безлечltоi

експлуатачii елекгроустановок с[ожltвачiв (НП.ДОП 40,1-1,21-98); Правила експлуатаuiТ

aоaкйоa*""rп* ,ч"обiв (НПАОП 40,1-1,07-0l ); Правила з безпечяоi експлуатачii систем

вентиляцii у хiмiчнИх виробництвах (НПАОП 0.00-1.27-09); Правила охорони працi пiд час

експJryатацii обладнаняя, що працюс пй тискоьr (НПАОП 0,00- 1 ,81- l 8); Правила охорон и п paui

пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (нпАс,п 7з,l, ] .l 1-12); Правила охорони прачi пiл час

роботи i iHcTppleBToM та присФоями (НпАоп 0,00_ 1.71_ 1]); Правила охорони праui при

виробничтвi, зберiганвi, тралспортуваrrвi та застосувалнi хлору, (НПАОП 0,00-],23-10);

Правила охоропи прдli та безпечпоi експлуатаr(ii технологiчяих трубопроволiв, (нпАоп 0,00-

1,73-14); Ти;ова iнструкцiя з органiзаrrii безпечпого ведення газонебезпечних робiт (НПАОП
0.00-5.1 1-85) у яаступвих праliвникiв:

Примiтка
(Правила)
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нпАоп 0 00- l 23-10
нпАоп 0 00- l 27_09
нпАоп 0 00.1 71_1з
нпАоп 0 00- I 76_1 5

нпАоп 40 1_1,07_0l

Не здавав нпАоп 40 1-1,21-9E



лaвчелко
Владiслав
Л€опйовrв

знае
знае
зна€
зно€
зна€
зна€
знде

!iступвих т€хнlчного

виробницгв3
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нIlАоп 0.00_L2з-l0
нпАоп 0.00_L27-09
нлАоп 0.00-1,73_I4
нпАоп 0 00_|,76-15
нпАоп 0.00_1.81-18
нпАоп 0.00_5,l ] -85

нIIАоп 7з,1_ 1.1 l -l2
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