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протокол м 150-20

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l0,07.2020 р, м. киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Тименка д.В. - начмьника вiддiлу нагляду за об'скгами
котлонагляду та пiдйоvниvи спорудами управлiння
нагляду в проvисловосli iHa об'скIах пiдвиценоТ
небезпеки Головного управлiння ,Ц,ержпрачi у
китвськiй областi

Членiв KoMiciI:

Пустовойтовоi М.Г. - начitльника вiддiлу нагляд/ у буIiвниuтвiуправлiння
нагляду в промисловостl l на оЬ €ктах пlдвищеноl
небезпеки Головного управлiння flсржпрачi у
киiвськiй областi

Попiченка О.Е. - начальника вiддiлу нагляду в машинобудуваннi та
енергетичi Головного управлiння !ержпрачi у
киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника департамеrrry з охорони прачi
Фелерачii профспiлок УкраТяи, (за зголою)



створена на пiдставi нака]у Головного управлiння Держпрацi по киiвськiй областi вiд

12,06 2020 р. Ne l555 р. N9 . переDiрИла знання наступних ]аконодавчйх та нормативно-

прtвових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгi€ни працi, надання домедичноi допомоги

потерпiлим, електробезпеки, пожсжноI бе]пеки (Загальний курс з ОП); Правила будови i

безпечноi експлуатацii лiфтiв (НПАОП 0,00-1,02-08); Правила охорони працi пiд час

експлуатачii нававтажувачiв (НПАОП 0.00-1.8З- l8); Правила охорони працi пiд час

експлуатацii обладнання, що праuюс пiд тиском (НПАОП 0.00-1.81- 18); Правила охорони прачi
та безпечноi експлуатацi]i технологiчних трубопроводiв. (НПАОП 0,00-1.7З- l4) у наступних
працIвник,в:
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Члени

Дата випачi l0 07 1020


