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засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l5.11.2019 р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

Катченка В,€.

Членiв KoMiciT:

Арсосва Т.П.

КудiЕа М.В.

Озеряна В.[,

м. Кривий Рiг

- т.в.о. начальника Головного управлiння Держпрацi у
Днiпропетровськiй областi

- начальника Криворiзького гiрночопромислового

уrравлiння Головвого управлiння .Щержпрачi у
,Щнiпропетровськiй областi

- засц/пвика нач!l,.tьника вiддiлу нагляду у металургii,
машинобудуваннi, котлонаглядi та за пiдйомними
спорулами Криворiзького гiрнпчопромислового

управлiння Головного управлiння ,Щержлрачi у
,Щнiпропетровськiй областi

- начмьника вiддiлу нагляду в промисловосti ta ra

об'скl ами пiдвищеноi небезлеки Криворiзького
гiрничолромислового рравлiння Головного
уrравлiнвя .Щержпрачi у,Щнiпропетровськiй областi

- заст}тIника Голови ПО ОГЗК АТ "Покровський
гзк,

Чепинського Ю.Л.



створена на пiдставi яаказу Головного ),тtравлiння Держпрацi у Двiпропетовськiй областi
06.09.2019 р. N9 186 псревiрила знання наступних законодавчих та Еормативно-правових aKTiB з

охорони працi:

Правила безлеки систем газопостачання (НПАОП 0,00-1.76-15); Правила будови i
безпсчно'i сксплуатацii лiфтiв (НПАОЛ 0,00-1,02-08) у наступних працiвнIrкiв:
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