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ПРоТокоЛ N9 234-21

засiданпя KoMicii з перевiркш зЕднь
з пптань охорони працi

25,06.2021 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

СтахiвськогоС.М ЗаступниканачальникаГоловногоуправлiння
.Щерrкпрачi у Киiвськiй обласгi

Чпенiв KoMicii:

Смолянця В.С.

м. Киiв

- заступника начаJlьника вlддlлу нагляду на

виробничтвi i на об'скгах пiдвиценноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах

пiдвишенноi небезпеки Головного управлiння
.Ц,ержпрачi у Киiвськiй обласri

Гнатюка о. l. - головного державного iнспекгора вiлдiлу ваглялу у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'€ктах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння .Щержпрачi у КиТвськiй областi

- заступника керiвника департаменту з охорони працl

ФелерачiТ профспiлок УкраТни, (за зголою)
Мацiяшка В.А.



створена на пiдставi наказу Головного управлiвня Держпрацi у Киiвськiй областi вiд1 l ,06.202l

р Na 2482. р ЛЪ . первiрила знання насryпних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з

охорони прачi:

Правила охорони працi пiд час очищення деталеЙ механiчним способом (НПАОП

28,5 t -1.42- 18); €динi правила безпеки працi па водолазних роботах (РД 31.84,01,90) (НПАОП
45.24-1,07-90); Правила атестацii зварникiв (НПАОП 0.00-1 l6-96): Правила безпеки при

виробпицтвi водню методом електролiзу води (НПАОIl 24,l 1,1.03-78); Правила безпеки при

виробничтвi та споживаннi про.луктiв роздiлення повiтря (НПАОП 0,00-1.65-88); Правпла

безпеки при виробництвi, зберiганнi та роботi з воднем (НПАОП 24.1 l- l l8-84); Правила
безпечноi експлуатацii електровозiв. тепловозiв та моторвагонноrо р} хомого скла-цу (НllАОП
6].21-1 l7-08); Правила безпечноi експлуатацiТ електроустановок с пожи вачiв (НПАОП 40, | -

1.21-98); Правила будови i безпечноi експлуатацiТ лiфтiв (НПАОП 0.00- 1.02-08); Правила
будови i безпечноi експлуатацii поршневих компресорiв, що працtоють на вибухонебезпечних i

токсичних газах (НПАОП 0,00-1.14-70); Правила булови i безпечноi експлуатацii фреонових
холодильних установок (НПАОП 0.00-1.5l -88); Правила охорони прачi в деревообробнiй
промисловостi (НПАОП 20.0-1.02-05); Правила охоропи працi на автомобiльном1 транспортi
(НПАОП 0.00-1.62-12); Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантФкувальних робiт
(НПАОП 0.00-1.75-15)l Правила охорони працi пlд час виконання навантажувмьно_

розвантажуваJ,Iьнйх робiт на залiзничному транспортi (НПАОП 63 2l -1.22-07); Правила
охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0,00,1.15,07); Правила охорони
прачi пiд час експлуатацiТ вантаrr<опtдiйма,,Iьних KpaHiB, пiдiйма,lьних пристро'iв i вlдповiдного

облшнання (НПАОП 0,00- 1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiв
(НПАОП 0,00-1,8З- l8); Правила охорони прачi пiл час експлуатацii обладнання, що працюс

лiд тиском (НПАОП 0.00- 1 ,81- 18): t'lравила охорони прачi пiл час ексллуатачii
тепломеханiчного обладнанпя електростаяцiй. теплових мереж t тепловикористовуючих

установок. ( НПАОП 0.00- l ,69- l ] ), Правила охорони пparti п iл час зварюван ня MeTMiB
(НПАОП 28,52-1,З l -l З); Правила охорони прачi пi.л час ковмьсько-пресовпх робiт (НПАОП
28.0-1.З3-1З); Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП
0,00-1.7]-l ]); Правила охорони прачi при хололнiй обробui MeTMiB (НПАОП 0.00-1.68-13)l

Правила технiки безпеки при експлуатацiТ систем водопостачання та водовцведення населених

iсць, (НПАОП 4I .0- 1.01-79)
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