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Комiсiя у складi:

м. Киiв

- т.в,о, Голови.Щержпрачi

- начальника Головного управriнrя .Щержпрачi у

Голови KoMicii Щержпрацi :

Сажiенка В.В.

Засryлника голови KoMicii:

Семчука P.I.
китвськiй областi

tlпенiв KoMicii:

Тименка А.В. - заступникs начальника упрашiння - начальЕика
вiлдiлу кагляry за об'скгами котлонагляry ,

пiлйомними слорудами та на танспортi улравлiння
нагля.ry в промисловостi i на об'€кгах пiдвищенот
небезпеки Головного управлiння .Щержпрачi у
киiъськiй областi

Мацiяшка В.д. - заступника керiвника Департаменry охорони прачi
Федсрацii црофспiлок УкраiЪи (за згодою)

Баношенко Н.М. - виIа]адача Державного пiдприемства ''Головний
Еавчально-методичний центр Даржпрацi'' (за
згодою)



створена на лiдставi нмазу Держпрацi вiл l5.05.20l? р. ЛЪ 65 перевiрила знання наступпих
законодaвчих та нормативно_правових aKTlB з охорони працl:

Законодавчi акrи з охорони працi, гiгi€ни працi! надання домедичноТ допомоIи
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (ЗагвльЕий курс з ОП); Правила безпечноi
експлуатацiТ слекцlоустановок (НПАОП 40,1-1.01-97); Правила безпечноii ексллуатацiI
електроуст;tновок споживачiв (НПАОП 40,1_1.21-98); Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спецiальних установок (НПДОП 40,1-1,З2-0l); Правила будови i безпечпоТ
експлуа,rацii ecKa:raTopiB (НПАОП 0,00_1,06-77); Правила експлуатацii електрозахисних засобiв
(НПАОП 40,1-1,07-0l); Правила охорони працi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-
1.62-12); Правила охорони працi пiд час вантажЕо_розвантаll.авальних робiт (НПАОП 0.00-
l,75-15); Правила охорони прачi пiд час виконанпя робiт ва висотi (НПАОП 0,00-1,l5-07);
Правила охорони працi пiд час експлуатацii вантажолiдiймirпьних KpaHiB. пiдiймальних
пристроiв i вiдповiдпого обладнання (НПАОП 0.00-],80_18); llравила охорони лрацi пiд час
експJryатацiI навантаlкувачiв (НПДОП 0,00-1.8З- t 8); Правила охорони працi пiд час
експлуатацii облsднання, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0 00-1.8 |- l8); Правила охорон и прачi
пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнанвя електростанцiй, теплових мереж i

тспловикористовуючих устаЕовок. (НПАОП 0.00-1,69-13); Правила охорони працi пiд час
роботи з iпсц,}а(ентом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-1З) у наступпих працiвникiв:
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Голо3не упрsвпiння
Дер*працi у Kl{тBcbKiЯ
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