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Комiсiя у складi:

Гопови KoMicii:

Попiченка о.Е. - начмьника вiддiлу нагляду в машинобудуваннi та
енергетицi управлiння нагляду в лромисловостi i на
об'€кгах пiдвищеноi небезпеки Головного
управлiяня [ержпрацi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.С. - застулника начальника вiддiлу нагляду на
виробництвi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пцвищеноТ небезпеки Головного управл iння
!ержпрацi у КиiЪськiй областi

Спатаря,Щ.В. - головного державного iнспектора вiлцiлу нагляду в
машинобудуваннi та енергетицi управлiння наглялу
в промисловостi i на об'ектах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння ,Щерх<працi у Киiвськiй
облас гi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника ,Щепартаменту з охорони працl
ФедерацiТ профспiлок Украiни (за згодою)

м. КиТв



створсна на пiлставi наказу ГоловЕого управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiд 1 l 06,2021

р, N9 2482, р, Jft . перевiрила знаЕня IlастщЕих законодавчих та нормативItо-правових aKTiB з

охорони працi:

вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечення безtrечного виконаЕця робiт у
по,lеццiйно вибцонебезпечних середовичrах (НПдоП 0,00-7,12-13); Вимоги до роботодавцiв
цодо захисту прачiвнпкiв вiд шкiдливого впливу хiмiчних речовпв (НПАОП 0,00-8.1 l -12);
Закоltодавчl акги з охорони праrli. r il i, rIи прачi. надання доvедичноi лопомоt и поlерпiлим.
електробезпеки, пожежноi безпеки (Загмьний кlрс з ОП); MiHiMалbпi вимоги з охорони працi
IIа тиNlчасовйх або мобirrьних будiвельпих майданчиках (НПАОП 45,2-7,0З-17): Правила
бсзпски систем газопос,l,ачаllIlя (НПАОП 0,00- 1.76-15); Правила охорони прачi пiд час
викоltання робiт яа висотi (НIlАОП 0.00_1.15-07); Правила охоронп лрацi пiл час експ,туатачii
вантажопiдiймальнпх KpaHiB, пiдiймfu,lьних пристроiЪ i вiлповiдIого обладIашIя (НПАОП 0.00-
1 .80-18); Правила охоропи працi пiд час експлуатацii навантаrкувачiв (IiПДОП 0,00-1,83-18);
Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладЕаlrня, що прачrос пiл тиском (НПАОII 0.00-
1,8l - l 8); Гlравила охорони прачi пiд час зварювання MeTMiB (НПАОП 28.52_ 1 З 1- 13); Правила
охоропи працi пiд час роботп з iлструментом та пристроями (НПАОП 0 00-1,71-1З) у паступних
працIвникlв:
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голова koмicii

Члсни KoMicii:

ПопiчеЕко о,Е,

Спатарь.i|.В,

Мацiяшко В,А.

Дfi. видачl 0807 202l


