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Комiсiя у складi:

Голови комiсii,Щержпрачi:

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

Засцrпника голови комiсii.Щержпрацi:

Сем.т}.ка P.I. - нача.rrьника Головного управлiння ,Щержпрацi у
киiъськiй бластi

Членiв KoMicii:

Нiдзвецькою С.Я. - застJ.пника начальцика вiддiлу наглялу у булiвницгвi

управлiння нагля.ry в промисловостi i на об'екгах

пiдвищеноi небезпеки Головного управлiнкя
Держпрацi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.д. - заступника керiвника департамеЕц/ з охоронш прачi
ФолерачiI профспiлок Украiни, (за згодою)

м. Киiв

Баношенко Н.М. - вик,lадача Дерховного пiдприемства "Головний
навчЕцьно-методичний цент Держпрацi" (за

згодою)



створена Еа пiдстаэi наказу Держпрацi вiд 15.07.20l7 р. Л9 65 перевiрила знанЕя паступних

зiцонодавчих та нормативво-правових zIкTtB 1 охорони прдlii

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працiвЕикiв пiд час роботи з екранними

IIрисrроями (НПАоП 0.00-7,15-18); Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпеченпч бсзпечного
виконання робiт у потеяцiйяо виб}тонебезпсчних середовищах, (НПАОП 0.00-7,12-13); ДБН
B.2.5-20:20l8 ГазопостачмЕя (ДН В,2,5-20:2018); Законодавчi мти з охорони працi. гiгiсни

працi, яаданЕя домедичво] допомоги пОтерпiлим, електробезпеки, пожсжвоТ безпеки

(Загмьний курс з ОП); Правила безпеки при експлуатацii засобiв i систем автоматизацii та

управлiння в газовiй промисловостi (НПАОП l1.1-1.07-90); Правила безпеки сйстем

газопостачлrЕя (НПАОП 0.00-1,76-15); Правила безпечноi експлуатацii електроустаIrовок

споясивачiв (НflАОП 40.1-1.21-98); Правила охорони прЕцli ва автомобiльяому транспортi
(НПАОП 0,0o-1,62-12); Правила охоропи працi пiд час виконапня робiт Еа висотi (НПАОП
0.00-1,I5-0?); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii ваЕтажогliдiймаJrьЕих ФaHiB.
пiлiймапьвих пристроiЪ i вiдповiдrого облалвання (НПАОП 0,00-1.80-18); Правила охорови
прдti пй час експлуатацii обладrашiя, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0.00-1.8l -l8); Правила
охорони працi пiл час роботи з iHcTppleHToM та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-1З); Система
стапдартiв безпеки працi. ОхороЕа працi i промислова безпека у булiвничтвi (!БН) (НIIАОП
45,2-7,02-12); Типова iнстр}кцiя з орг riзацili безлечного ведення газояебезпечних робiт
(НtlАОП 0.00-5. I l -85 1 у наступних прачiвникiв:
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Голова Koмicii Держпрацi

ЗасгупнItк головп Koмicii Держпрацi

Члени KoMicii:

Семцук P.I.

Мацiяшко В.А.

сажiевко в.В,

нiдзвецький с.я.

-,,- Баношенко н.М.

Дфвшчi] ll09 2020


