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Лисенка В.В.

lB Koмlcll:

Чорного В.В.

Ковшlьчука А.В.

м. Киiв

- заступника начаJIьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС
та зв'язку управлiння нагJIяду в промисл9востi i на
об'екгах пiдвищеноi небезпеки Головноm
'управлiння,.Щержпрацi 

у Киiвськiй областi

- заступника начаJIьника вiддiлу нагляду в
машинобулуваннi та енергетицi управлiцня нагляду
в промисловостi i на об'екгах пiдвищенф небезпеки
Головного управлiння,Щержпрацi у Киiвськiй
областi

- головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду у
булiвничтвi управ.гliння нагляду в промифловостi i на
об'екгах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй обласгi

- заступника керiвника.Щепартаменту з охорони працi
Федерацii профспiлок УкраiЪи, викпадач,I|fI
"ГНМЦ" (за згодою)

Мацiяшка В.А.



створе{rа на пiдставi наказу Головного управлiння,Щержпрацi у Киiвськiй областi вiд
25.10.2021 р. Nэ 4386- р. }Ф - перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-
правовrх aKTlB з охорони працl:

|нструкцiя з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на
вибухо[rожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'сктах (НПАОП 0.00-5.12-01); Правила
безпек| систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила безпечноi експлуатацii
еЛеКТРРУстановок споживачiв (НПАОП 40. l - l .21-98); Правила безпечноТ експлуатацii
МаГiСТflаЛЬних газопроводiв (НПАОП 60.3-1.01-10); Правила експлуатацiТ електрозахисних
засобiц (НПАоП 40,l -l .07-0l ); Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувtulьних
РОбiТ (НПАОП 0.00- l .75- l5); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi
(НПАФП 0.00- l .l5-07); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних
KpaHiB, пiдiЙмальних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила
ОХОРОr!и праui пiд час експлуатацii навантажувачiв (НПАОП 0.00-1.83-18); Правила охорони
праui г!iд час експлуатацiТ обладнання, що працюе пiд тиском (нпАоП 0.00-1.81-18); Правила
охороriи працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАОп 7з. 1- 1 . 1 1- 12); Правила охорони
праui пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАоП 0.00-1.71-13); Правила охорони
пРаui та безпечноi експлуатацii технологiчних трубопроводiв. (НПАОП 0.00-1 .7З-l4); Правило
безпекИ при зберiганнi, перевезеннi та застосуваннi сильнодiючих отруйних речовин (НПАОП
0.00-1.45-69); Типова iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт
(НПАОП 0.00-5. 1 1-85) у наступних працiвникiв:
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