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засiдапня KoMicii з перевiркш знань
з пптань охорони працi

2З.04.202| р.

Комiсiя у склалi:

Голови комiсii,Щержпрацi:

Сажiенка В.В. - т.в.о. Голови ,Щержпрачi

м. КиТв

Засryпника голови KoMicii:

Семчука P.I. - начальника Головного упрашiння ,Щержпрачi у
киiъськiй областi

LIленiв KoMiciT:

Попiченка о.Е. - начальника вiддiлу нагляду в машинобулуваннi та

енергетичi Головного управлiння ,Щержпрачi у
киiвськiй областi

Мацiяrлка В.А. - заступника керiвника лепартамеЕry з охороrrи працi
Федерацii профспiлок Украiни, (за згодою)

БаноlценкоН.М, -виюrалача,ЩП"ГоловнийнавчаJrьнФмсгодичний
шентр ,Щержпрачi"



створена на пЦставi наказу Держпрацi вiд I 5.05.20l7 р, N9 65 перевiрила знан ня насryпни х

]ахонодЕвчих та нормативно-правових aKTiB r охорони прачt:

Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпеченнч безпечного викоЕання робiт у
потевцiйно виб}хонебезпечних середовишах (НПДОП 0.00-7,12-1З); Загальнi вимоги стосовно
забсзпсчсння роботодiшцями 0хOрони лрацi працiвникiв (НIlАОП 0.00-7,11-12); 3аконодавчi
акги з охорони працi, гiгiсни працi, надаяня домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки,
пожежноi безпеки (Загапьний курс з ОП); Iнструкчiя з органiзацii безлеqного ведення вогневих

робiт на вибухопоr(ежонебезпечних та вибlrхонебезпечних об'€кгах (НПАОП 0,00-5,l2-01);
Правила безпеки систем газопостачанЕя (НПАОП 0,00-1,76-15); Правила булови i безпечноi

експrryатацii вавантажувачiв (НПАОП 0,00-1.22-0tl); Правила охорони працi на автомобiльному
транспортi (НПАОП 0,00-1,62-I2); Правила охоропи працi пiд час вантажно-

розвантажуваlьЕих робiт (НПАОП 0,00- 1 ,75- 15); l Iравила охорони праui пiд час виконання

робiт на висотi (НПАОП 0,00-1.15-07); Правила охорони працi пiд час експлуатачii
вантажопiдiйммьних KparriB, пiлiйма,rьних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0,00-
1,80-18); Правила охорови прачi пiл час експлуатацii обладнання, що прачюс пiл тиском
(НПАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони працi пiд час розробки родовищ корисltих копzlлин
вiдкритим способом (НПАОП 0.00- I.24- |0); Типова iнструкцiя з органiзачii безпечного ведення
газонсбсзпечЕих робiт (НПАОП 0,00-5,l 1-85); Типове положення про порядок проведення
навчання t перевlрки знань з питань охорони прачi (НПАОП 0,00-4,12-05) у насryпних
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Голом KoMicii Дерlкпрацi

Засryпник голови KoMicii

Члени KoMiciT:

Ахцiонерне mвариство
"Турбоаюм"

О6'€днаяий профком
працiчнпкlв апараry АТ

"Укртансгаз"

Деркавне науково-

пiлприсмство
"Об'€днання Комунар"

Залальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загмьяий курс з ОПзнае

ax<icHKo В.В.
P.I.

iченко о.Е,

iяшко В.А.

Баношенко Н,М.
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