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__. Комiсiя у складi:

Голови KoMicii flержпрацi:
Сажiснка В.В. - т.в,о. Голови !ержпрацi

Заступника голови KoMicii {ержпрацi:

!ержпрачi у КиТвськiй областi

Тименка А.В.

м. Киiв

- засryпника начiLIlьника управлiння _ начальника
вiддiлу нагляду за об'скгами котлtlнагляду,
пiлйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвиценот
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
киiвськiй областi

- засryпника керiвника департаменту з охорони праrri
Федераuii профспiлок Укратни. (за зголою)

Мацiяшка В.А.

Баношенко Н.М. - виклалача l]П "ГНМЦ" (за згодою)



створена па пiдставi наказу Держпрацi вiд I5 05,20I7 р N.r 65 перевiрила знання l{аступпих
законодавчих та ноРмативl{о-правових aKTiB з охорони працi:

Вимоги щодо безпеки та захисry злоров'я працiвникiв лiд час роботи з екранними
пристроями (НПАОП 0.00-7.15- 18); Законодавчi акти з охорони праtri. гiгiсни працi. надання
домедичноi допомоги потерпiлим. електробезпеки. пOжежноi безпеки (Загальний курс з ОП):
Правила безпеки систем га]опосlачання (нIlдоIl 0 00-] 76-I5)i Правила будови i безпечноi
експJlуатацiI лiфтiв (нпАоIl 0,00- l ,02-08). Правила охорони працi па автомобiльпо}lч
транспортi (НПДОП 0.00- L62- l2); I Iравила охорони працi пiд час вантажно-
розвантажув;цыlих робiт (llПАОП 0,00- J ,75- 15): IIравила охороtlи прачi пiд час викоt|ання
робiт на висотi (НПдоп 0 00-1 ,l5_07); Правила охорони працi пiл час експлуатаtLr-r
вантажопiдiймальних крднiв, пiлiйммьних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НIIдоП 0 00-
L80-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii навантажувачiв (НПАОП 0 ОО- l ,8З- l8);
Правила охороIIи працi пiд час експлуатацij обладнання. що працюс лiд тиском (lll Iлоll 0.00-
] ,81- l8); Правила охорони працi Iliд час експлуатацii тепломеханlчного обJIадlання
електростанцiй. тепЛових мереж i теплоВикористовуючих усТановок, (НПАОП 0,00-J ,69- l3);
Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та прис гроями (t]ПЛОIl 0 00- 1,7]- i3):
Система стандартiв безпеки працi. Охорона лрацl i промис:rова безпска у будiвниrlтвi (,JlБIl)
(НПАОП 45.2-7.02- l2) у наступних
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