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голови Попiченко Олексiй Едуардович- начмьник вiддiлу наглялч в машинобудуваннi та
енергетицi Управлiння нагляду в промисловостi i на об'сmах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi

членiв KoMicii: Чорний BiKTop Володцмирович- засryпник начальника вiлцiлу нагляду в
машинобу4vваннi та енергетицi Управлlння нагляду в лромисловостi i на об'екта-\
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння ,Щержпрацiу Киiвськiй областi областi

Остапччк Юлiя ЮрiiЪна- головний деря(авний iнспектор вiддiлу нагляду в
машинобудуваннi та енергетицi Управлlння нагляду в промисловостi i на об'€ктах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння Держпрацiу Киiвськiй областi

створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй обл, вiд l 1,06,202l р. ]ф 2482
керуючись вимогами пп.4,4,5,З я про порядок проведення навчання iперевiрки
знань з питань охорони працi", з ржавного KoMiTery Укра.iни з нагляду за
охороною працi вiд 26,01,2005p. ання.
Правпл безпечноi експлуатацii електроустановок споживдчiв (НПДОП 40.1-1.21-9E),
Правила експлуатацii електрозахисцих засобiв (НПАОП 40.r_i.07-0t),
Правrл безпечяоi експлуатацii електроустаяовок (НПАОП 40.1-1.01-97) (пБЕЕ)
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Чмирук Роман Русланович
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Мороз Iгор Васильович
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Нефьолов Сергiй Володимирович

Елекгромонтор охоронно-пожежноi
сигналiзацil

тов ,евроФЕст"
з 2020 р.

08092о20 L5 09 202 ]

пБЕЕс,
пЕЕз.
пБЕЕ

l5 09 2022

5

Фесюк Роман Михайлович
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Опмiнський Сергiй Олександрович
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BopKeHTiH Микола Вiкгорович
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начмьник вiддiлу наглялу в машинобулуваннl та енергетицi
управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах пiдвишенот
небезлеки Головного управлiння flержпрачi у Киiвськiй областi
Попiченко о Е,

голова KoMicii:

заступник начальника вiддiлу нагляду в машинобудуваннi та
енергетицi Управлiння наглялу в промисловостi iHa об'ектах
пlдвищеноi небезпеки Головного управлiння !ержпрацi у
киiвськiй областi областi

Члени KoMicii: Чорний в,в,

головниЙ державний iнспеmор вiддiлу наглялч в
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