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Комiсiя у складi:
Голови KoMiciT .I[ержпрацi:

Сажiснка В.В. - т.в.о. Голови Держлрацi

м, киТв

Засryпника голови KoMicii [ержпрачi :

СтахiвськогоС.М ЗасryпниканачальникаГоловногоуправлiння
.Щержпрацi у КиТвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Тименка А.В. - засryпника начаlrьника управлiння - начальника
вiддiлу нагляду за об'скгами кmлонагляду,
пiлйомниvи спорудами la на танспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння !ержпраrri у
киiвськiй областi

Мацiяцка В.А. - засryпника керiвника департаменry з охорони працi
Фелерачii профспiлок УкраТни, (за згодою)

Баношенко Н.М. - викладача Дерх{авного пiдприсмства ''Головний
навчаJIьно-методичний центр Держпрацi'' (за
згодою)



створена на пiдставi нак зу Держпрдцi вiд 15,05,20l7 р, N965 перевiрила знання наступних
]аконодавчих га нормагивно-правових aKTiB з охорони лраllI:

Впмоги до роботодавцiв стосовно забезпеченнч безпечпого виконання робiт у
потенцiйно виб}^lонебезпечних середовишах. (НПАОП 0,00-7.12-13); Вимоги ло роботодавцiв
цодо захисту працiвникiв вiд uIкiдливоl,о впливу хiмiчних речовиrr (НПАОП 0,00-8,1]-l2):
]аконодавчi акти з охорони працi. lilicHи праui. на:ання домеди чноi .1опомоtи поlерпi.rим.
електробезлеки, ложежноi безпеки (Загмьний курс ,] ОП)i lнструкцiя з органiзацiI безпечного
ведення вогневих робiт на вибухоllожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'сктах
(НПАОП 0 00-5.12_01); Правила безпеки систеN! газопостачання (НПАОП 0,00- l ,76- l5):
Правила безпечноi експ_пчатачii маriстрапьних га]опроводiв (НПЛОП 60 З- 1.01_ 10); Правила
охорони прачi на автомобiльномч TpaHcllopr i (НПАОП 0,00-J ,62- 12): l Iравила очорони прачi
пiд час вантажно-розваIIтажуt]&IIьних робiт (IIПАоП 0,00- l ,75- I5)l Гlравила охорон и ttpatti пiд
час виконання робiт rra висотi (LIПАОП 0,00-1 l5-07): Гlравила охорони прачi пi.t час

експлуатацii вантажопiдiймапьних KpaHiB, пiлiймаrьних пристроiв i вiлповiлного обладнання
(НПАОП 0.00-1,80- 18); Правила охорони працi пi.л час експлуатаIlii об,lаднання. шо працю( пiд
тиском (НПАОП 0.00-1 81-18); Правила охорони прачi пiд час роботи з iнсгрумеl{Iом та
пристроями (НПАОП 0 00-1 71-13); Система стаЕдартiв бсзпеки rrрацi Охорона прачi i

промислова безпека у булiвничтвi (.ЩБl{) (НПАОП 45,2-7 02- l2); Типова iнструкцiя з
органiзацii безпечвого ведення газонебезпечних робiт (НПАОП 0 00-5,I1-85) у наступних
праuiвникiвi
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голова комiсii

Заступник голови KoMicii

CarKieHKo В.В,

Члени KoMicii:
Баношенко Н М.
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