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Членiв KoMicii:

Стахiвського С.М, - Засryпника нача,rьника Головного управлiння
Держгtрацi у Киiвськiй областi

Тименка А.В. - засryпника начiшьника управлiння - начальника
вiллiлу наглялу за об'екгами котлонагляду,
пlдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi iHa об'скгах пiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння !ержпрашi у
киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника J[епартаменту охорони прачi
ФелераuiТ профспiлок Украiни (за зголою)

Баношенко Н.М. - виIOIадача ДП "ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiл l5.05.20l7p Nl65 перевiрила знапня насIупllих
tilконодавчих Ia норма l и вно-правови х aKtiB r,.,rорони праttt:

Законодавчi акти з охорони tIрацi, гiгi(Ilи лрацi. нu]rапIlя ,,tоv(,]lичllоi допомоl и

лотерпiлим. електробезпеки. ложежtlоi бе]пеки (загаjtьний курс з Оп); Правила безпеки систем

гаlопостачання (IlПАОП 0 00-1.76- 15)i Правила буловИ j безпечноi експлуаIацiТ лiфтiв
(llПАОГI 0.00-1 02-08)i IIрави]lа о\орони праlti lla автоl\{обiлыlому транспортi (НIlАОП 0,00-

l.('2- l2): ГIравила 0хорони працl пiл час експхуатацi] 0бjlалнання. що працю€ лlд тиском
(IlПАОII0,00-1,81-18);Правилаохороttипрачi tti,L ,rac експлуатаujl tеплопtеханtчного

об.,lаднаппяелектростанцiй_гсIt:tовихмеFежilсll]овиtiористов\lоltи\)сlдIlовок(llIIА()ГI
0,00- l ,69- l3); Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMerrToM та пристроями (tiIl;\()I l

0 00-] ,7l- lЗ); СистеNlа стандартiв бсзпски прачi, Охорона прачi i rrроьtислова безlIека 1,

будIвництвi (ДБН) (НпАоп 45.2-7 02-12)
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