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Комiсiя у складi:

м. Киiв

Голови KoMicii .Щержпрацi :

Сажiенка В.В.

Засryпника голови KoMicii:

Семчука P.I.

- т.в.о. Голови .Щержпрацi

- нача,tьцика Головного упрашiнrя !ержпрацi у
киiъськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка А.В. - засryпника llачirльника управлiння - начаJIьнцка
вiддiлу нагля.ry за об'скгами кmлонагля.ry ,
пiдйомними спорудами та на TpirнcлopTi управлiннл
нагляry в промисловостi i на о6'с кгах пiдвищеноТ
пебезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй областi

Мацiяцка В.д. - застулника керiвника департамеЕry з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок Украiни, (за згодою)

Баношенко Н.М. - викладача Державного пiдприемства ''Головций
Еавчально-методичний центр Держпрацi'' (за
згодою)



створеЕа на пiдставi нtжлlу Головного управлiння Держпрацi по Ки'iвськiй областi вiд
01.09.2020 р, Nэ 2635, р, Nч , перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-
правових акгiв з охорони працi:

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працiвникiв пiд час роботи з екранними
присrроями (НПАОП 0.00-7.15-18): 3аконодавчi акти з охорони працi. riгiсни працi. на,дання
домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки, пожежпоi безпеки (Зага,,lьний курс з ОП);
Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0,00_1,76-15); Правила безпечноi
експлуатацii елекrроустановок (НПАОП 40.1-1,01-97); Правила безпечlrоi експлуатацiI
електроустановок споживачiв (НПАОП 40.1-1,21_98); Правила будови електроустановок.
Елекrрообладнання спецiапьЕих установок (НПАОП 40.1-1 32-0l); Правила експлуатацii
елекlрозахисвих засобiв (НПАОП 40, l - l 07-0l ); Правила охорони працi ва автомобiльному
транспортi (нПдоП 0.00_1.62- l2); Правила охорони працi пiд час виконання навантажувмьно-
розваятаж}ъ.lльних робiт на залiзничному транспортi (НПАОП бЗ,21_1.22-07); Правила
охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0,00_1 15-07); Правила охорони
працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма,,rьних KpaHiB, пiдiймальних пристоТв i вiдловiдного
обладнанЕя (НПАОП 0,00- 1,80-18); Правила охорони працi лiд час експлуатацii навантажувачiв
(НПАОП 0.00-1.83-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання. цо працюс
пiд тиском (НПАОП 0.00- l ,8l- ] 8 ); Правила охорони праUi пiд час експлуаi ацii
тепломехаяiчного обладнання електростанцiЙ! теплових мереж i тепловикорис-r.овуючих
устаяовок, (НПАОП 0,00-1.69- l3); Правила охороllи працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристоями (НПАОП 0,00_ 1,71-1З); Правила охороци працi при виробництвi, зберiгапнi,
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Члени

Голова KoMicii Держпрацi

Засцпник

тименко А.В,

сажi€нко в.В.

Семчук P.I.

Мацiяшко В.А.

Баношенко Н.М,

дап !лдачl lE 12 2020


