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засiдання l(oMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

28.05.202l р.

Комiсiя у склалi:
Голови KoMiciT:

Попiченка О.Е. - начаrrьника вiддiлу на яду в машинобудуваннi га

енергетицi I'оловного управлiння !ержr rpaui у
киiвськiй областi

tlленiв KoMicii:

ПУстовойтовоТ М.Г, - начальника вiдцiлу нагляду у будiвничтвi упраыriння
нагляду в промисловостi i на об'сктах пiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
киiвськiй областi

Мартиненка В,В. - начмьника вiддiлу нагляду на виробничrвi iHa
об'скгах пiдвищеноТ небезпеки управлiнtlя нагляду в
промисловостi i на об'скгах пiдвишеноТ небезпеки
Головного управлiння [ержпрачi у КиТвськiй
обласгi

Мацiяшка В.Д. - засryпника керiвника де артаменry з охорони праtll
ФелерачiТ профспiлок УкраТни. (за ]голою)

м. КиТв



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй облас'гi Bi,rl5,0З 2l р
N9 1 l09- р. N9 - переsiрила знання наступних ]аконолавчих та Ilормативно-lIраlltlвих aKllB ]
охорони працi:

Вимоги безпски та захисry ]доров'я пiд час використання виробtlичого облалнання
прачiвниками (НПАОП 0,00-7,l4-1 7); Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечення
безпечного виконання робiт у потепцiйtlо вибухонебе]печних середовиltlах (НПдоП 0,00-7 ]2-
l3); Правила безпеки lliд час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копаJlин
пiдземним способом (НПДОП 0.00-1 77-16); Правила з охоропи прачi пiд час скспл!агаlLii
великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних трапспортних засобiв пiд час розробки
рулtlих iнеру.чних копапип вiдкритим способом (LlПДОП 0 00-1 72-14): Прзвила оrорони прачi

пiд час експлуатачii об'ектiв циклiчно-потоковоj техllологii вiдкри гих гiрничих робiт
(НПАОП 0,00- 1 ,79- ]7); Правила охорони працi на автомобiльному тралспоргi (НПЛОП 0.00
l ,62- l2); Правила охорони працi пiд час ваlIтажно-розвантажува,Iьн их робiт ( Н l IAOIl 0.00-
1.75-15); Правила охорони працi пiд час дроблення iсортування.,]баt,ачення корисIIих хопапин
i офудкування руд та концентратiв (НПАОIl 0,00-1,82-18); Правила охороllи rlрацi п i.,t ,lac

експлуатацii обладнання. що працюс пiдтиском (ItIlдoll 0.00-1 8l-]8)i Прпви,Iч iэrtrр.lrrи rrpirui
пiд час експлуатацli хвостових i шламових господарств гlрничорудних l IIерудllих лI,]при€мсгв
(НПАОП 0,00-] 74-] 5); Правила охорони прачi пiд час ковальсько-прссових робiт (I Il)AOI l

28.0- 1 ,33-13); Правила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалиtt вiдкри гим
особом (НПАОП 0,00-] .24- l0)
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Члени KoMicii:

Попiченко О.Е,

Пустовойтова М,Г.

Мартиненко В,В,

Мацiяшко В,А.
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