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Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

.Щiдуха Д,М. - начальника вiддiлу нагляду в ДПК та СКС
Головного управлitIня Держпрацi у Ки'lЪськiй
областi

Членiв KoMiciT:

ПуСтОвойтовоi М,Г. - начальник вiддiлу нагляду у будiвництвi управлiння
нагляду в промисловостi iBa об'сктах лiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержлрацi у
киiвськiй областi

Смолянця В.е. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду на
виробництвi i на об'сктах пiдвищеноТ небезпеки

управлlння вагляду в лромисловостi i на об'сктах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
{ержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника Департаменту з охорони працi
Федерацii профспiлок УкраТни (за згодою)

м. киiъ



сгllорсIIа па пlдставi lrаказу I'оловного управлl!{ня Лержпрацi у Кцiвськiй облаСТi ВiДl5,0].2021
р. N! l109 р, N9 , перевiрила зяаЕня наступних законодавчих та пормативво-правових aKTiB з
охорони працl:

I]имоги до роботодавцiв стосовно забсзпеченЕч бсзпеtlного виконання робiт у
потепttiйно виб}а(онебезпечних середовищах (НПАОП 0,00-7 l2-1З); Законодавчi акти з
охороuи працi, гiгiсни lrрацl, Еадацня домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки,
пожежнот безпеки (загальний курс з Оп); Iнструкчiя з оргавiзацiт безпечн()l о веленttя вогЕевих
робiт на виб}топоп<ежонебезпечпих та Виб).tонебезпечЕих Об'сктах (НПАОП 0.00-5,l2-0l );
Прави:l охорони працi пiд час експлуатацii тепломеханiчяого обладнанЕя елекlростанцiй,
тсплових мереr{ 1 тепловикористовуючих ycтfiroBoK. (НПАоП 0 00-1,69-1З); Правила безпеки
сисlем газоIIостачання (НПДОП 0 00-1 76-15); Правила охорови працi для прачiвникiв
виробIIиllтв забою Та первинноi обробкИ тваринпицькоi сирОвини (НПАОП 1 5.1- l 07-99);
lIpalrиJa охорони працi лля працiвlIикiв лiсоволо господарства та лiсовоi промисловостi
(I IгIлоl I 02.0-1.04-05); Гlравила охоропи працi для працiвникiв м'ясопереробних цехiв
rIIПАоП l5I-1,06-99l:Правилаохоронипрацi лiд час експл)аlацii обладllання, шо лрацюс пiд
тиском (IlПАОП 0 00-1.81_ 18); Типова iнстр}тцiя з органiзацil безпечного веденвя
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