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Членiв KoMicii:

Тименка А.В,

Мацiяшка В,А.

- т,в,о, Голови Держпрацi

начальника Головt!ого управлiнrtя,Щержпрачi у
киiвськiй областi

- заступника начальника управлlння - начаJlьника

вiлдiлу нагляду за об'скгами котлонагляду ,

пiдйо танспортl управлlння
нагля об'€кгах пiдвищеноi

небез ння,Щержпрачi у
киiъськiй областi

- засryпника керiвника лепартаменry з охорони працi

ФедсрацiТ профспiлок УкраТни. (за зголою)

викладача Державного пi,tприсмс-l,ва "головний

навчально-методичний чентр,Д,ержпрачi" (за

згодою)

Баношенко Н,М.



створена rra пiдставi наказу Держпрацi вiд l5.05.20l7 р. N9 65 перевiрила знання наступних

законодilвчих та нормативно-правових aKTlB з охорони працl:

Вимоги цодо безпеки та захисту здоров'я прачiвникiв пiд час роботи з екранними
пристроями (НПАОП 0,00-7,15-18); Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечеЕнч безпечного

виконання робiт у потенцiйно вибцонебезпечних середовищах. (НПАОП 0,00-7,l2-1]);
Загмьпi вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони працi працiвникiв (НПАОП
0,00-7.1 l- l2): Законодавчi акти з охорони прачi. l ir ir ни працi. нмання доvедичl!о'.l lопомоl и

потерпiлим, елекгробезпеки, поr(ежвоi безпеки (Зага,,lьний курс з ОП); Iнстр)кцiя з органiзачii
безпечного веденяя вогневих робiт на вибухопожеr(онсбезпечних та вибухоllсбс]Ilсчних
об'сктах (НПАОП 0,00-5.12-0]); Правила безпечноi експлуаlаltii електроустаповок ( l lПАОП
40,1- l 01-97); Правила безпечноi експлуатачii електроустановок споживачiв (Н l IAOIl 40, I - l ] l -

98); Правила будови електроустановок, Електрообладнапня спецiапьних установок (НПАОП
40,1- l ,З2-0l ); Правила охорони прачi на автомобiльному транспортi (НП АОП 0 00- l 62- l2),
Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НflАОП 0.00-1,l5-07); Правила
охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання, цо працю€ пiдтиском (НПАОП 0,00-1,81-18) у
наступgих прдllвяикlв:
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гlрничо-

збагачувальний
комбiнат"

дкцiонерне
товариство
"Украiнська

залiзяиця" Фiлiя
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Iванович

Рiвнснський ОНЦ
Апк

АТ "Оператор
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Голова Koмicii Держпрацi
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