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протокол ль 218/1-2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питавь охорони працi

16.01.202| р.

Комiсiя у складi:
Голови комiсii.Щержпраui:

Сажiснка В.В. - т,в.о. Голови .Щержпрацi

м. КиТв

Засryпника голови KoMicii:

Семчука P.I. - начаtьника Головного управлiння ,Щержпрачi у
киiъськiй областi

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В. - начмьника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'скtах пiдвиценоТ небезпеки управлiння нагля;r1 в
промисловостi i на об'€кIах пiдвишеноТ небезлеки
Головного управлiння ,Щержпрачi у Киiвськiй
областi

Баношенко Н.М. - викладача Державного пiдприсмства "Головвий
навчмьно-методичний цент Держпрацi" (за
зголою)

Мацiяшка В.А. - засryпника ксрlвника департамеЕry з охорони праui
ФелерачiТ профспiлок УкраiЪи, (за згодою)



створсна на пiдставi наказу Держпрацi вiд 15,05.20l7 р, N!65 перевiрила ,}нання насц,пних
lаконодавчих la нормагивно-правовиl( акtiвз охорони llрацi:

€динi правила безпеки працi на водолазних роботах (РД З l ,84,01-90) (НПАОП ,15.24-

L07-90 ): lакOнодавчi акти з охорони пралj. l il jсни працi. надання домедично'[ доппvоl и

потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Правила безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0,00-1,76- 15); Правила безпечноi ексллуатаuii e,,IeKTpoycTaHoBoK
(нТIАоП 40. I - l ,0l-q7 ): Правила безпечноi експлl а tau ii елекr poycr ановок спожи вач iB
(НПАОП 40 1-1 21-98); Правила будови i безпечноi експлуатацiТ фреонових холодильних
установок (НПАОП 0,00- l,5l -88); Правила експлуатацii електрозахисних засобiв (НПАОП
,l0 ] - l 07-01); Правила охорони працi в дсревообробнiй промисловостi (I IПАОП 20.0- ] ,02-05 ):
Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт (НПАОП 0.00-1.75-15)i
Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (t]ПАОП 0,00-1.15-07); I Iравила
охорони працi пiд час експлуатачii вантажопiдiймапьних KpaHtB. пiдiйм;ltьних при(троiв l

вiдповiдного обладпання (НПАОI1 0.00- L80- 18); Правила охорони праtti пirL час експI) aтattii
навантажувачiв (НПДОП 0,00-1,83-18); Правила охорони працi пiд час експл),атацii
обладнання, що працю€ пiд тиском (I IПДОtI 0,00- 1,81-18); Правила охоропи пpalli пiл ltac

експлуатацi'i тепломеханiчfiого обладнаяня електростанцiй, теllлових мерех i

тегl-,tовикористовуючих установок, (НПАОП 0.00_1 69-1J); Правила охорони rrpaui лiл час
зварювання металiв (НПАОП 28.52_ 1 3 ] - l 3); Правила охорони працi пiд час роботи в xiM iч н их
лабораторiях(НПАОП73,1-1,11-12); Правила охорони прачi пiдчас роботи з iHcTplMeHruM га

пристроями (НПАОП 0.00-1 .7I_13); Правила охорони прачi при холо,rнiй обробцi металiв
(НПАОП 0.00-1.68-13); Правила технiки безпеки при експлуатацii систем водопостачаяня та
водовiдведення населених мiсць, (НПАОП 41.0-1,0|-79) у насryпних працiвникiв:
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Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00- 1 l5-07
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Голова комiсiТ.Щержпрачi

Заступнпк голови Koмicii

члеяи KoMicii:

ажiснко В.В,

артиненко В.В.

Баношенко Н,М,

Мацiяшко В.А,

Дrта вилчi lФ07 20] l


