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Комiсiя у складi:
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Голови KoMiciT [ержпрацi:
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Засryпника голови KoMicii:

Семчука P.I. - начальника Головного управлiння {ержпрачi у
киjвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Тименка А.В. - засryпника начальника управлiння - начzцьника
вiддiлу наглялу за об'скгами котлонагляду.
пiлйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i ва об'скIах I|iдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi 1

киiвськiй областi

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'скгах пiдвиценоТ небезпеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'скIах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння !ержпрачi у Киiвськiй
областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника.lелартаменry з охорони праlti
ФеаерачiТ профспiлок УкраТни. (за згодою)



створена на пiдставi Irаказу Держпрацi вiд l5.05.2017 р.N965 перевiрила ]нання наступних
законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працl:

Законодавчi акти з охорони прачi, гiгiсни працi, надання домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП): Правила безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0.00-1,76- l5); Правила безпечноi експлуатачii електроустановок

(н ПАоП 40,l- 1.01-97 ): Правила безпечноТ експлуатацiI елек,] роус гановок споlt<ивачiв
(НПАОП 40,1-1.21-98); Правила будови електроустановок, Електрообладнання слецiа,rьних
устаповок (НПАОП 40,l - 1.32-0l ); Правила будови i безпечвоi експлуатачii лiфтiв (НПАОП
0,00- 1.02_08); Правила експлуатацii електрозахисних ]дсобiв (tiПДОП 40 l - l .07-0 ] ) l l 1равила
охорони прачi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00_1.62-12)l Правиlа охорони прачi
пiд час вантажно-розвавтажувальних робiт (Н ПАОП 0 00- I 75- l 5 ): П рави-lа о\орон и r rpa rli п rд
час виконмня навантажувмьяо-розвантажувмыlих робiт на з li]ничном) трзнспоптl
(НПАОП бЗ,21-1,22-07); Правила охорони працi пiд час виконання рtlбiт lta висо,l,i (IlIIД()П
0,00- 1,l5-07); Правила охорони прачi пiд час експлуатацiI вантажопiлiйма,llьни ч KpaHiB.
пiдiйма,Tьних пристроiв iвiдповiдного облалнання (НПАОП 0.00-1 80-18); Правила охорони
працi пiд час експлуатацii навантажувачiв (НПАОП 0,00- l ,8З- l 8); Правила охорон и п рацi п iд
час експлуатацii обладiання, що працюс пiд тиском (НПАОП 0,00- 1,8l- l8)l llрави-,lа охорони
праui пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнаняя елек,тростанчiй. теплових vереж i

тепловикористов).ючих установок (нПдоП 0 00-] 69-1J): Правила охорони прачi пir час

роботи з iHcTppteпToM та пристроями (IiПАОП 0,00- l ,7l- l3); Правила охорони прачi п iд час

розробки родовищ корисних копалин вiдкритим способом (НПАОП 0,00-1,24-10)l Правила
охорони працi при виробництвi, зберiганнi. транспорryваннiта ]acтocyBaHHI хлору (IlПАОП
0,00- 1.2]-]0)l правила технiки бе]пеки лри екслл) а гацiI водноI о l осподарства. t l. tpo l ct н iчних
споруд та гiлромеханiчного обладнання електростанцiй (IlПАОП 40.1- 1.03_76) у наступних

вникlв:
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Управлiння Держпрацi
у Хмельницькiй областi

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

зна€

riJuйy нтлrду ю мD.б,яФ,

Голова Koмicii Держпрацi

Засгупппк голови KoMicii

Члени KoMicii:

сажiснко В,в,

мчук P.l.

имевко А,В,

/lala влlачl 2l 05 20]


