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Комiсiя у склалi:

Голови комiсii,Щержпрацi:

Сажiенка В.В.

м. КиiЪ

- т.в.о. Голови Держпрацi

- вачальника Головкого упраыriння ,Щержпрацi у
киiъськiй областi

Засryпника голови KoMicii:

Семччка P.I.

ILпенiв KoMicii:

Тименка д.В. - заступника начаJ,Iьпика управлiння - нача,rьниха

вiддiлу наглялу за об'скгами котлонагляду ,

пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагля.ry в промисловостi i на об'гкгах пiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння ,Щержпрашi у
киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника Депаргамекry охорони прачi
Федерацii профспiлок УкраiЪи (за згодою)

Баношенко Н.М. - виюrадача Державного пiдприсмства "Головний
навчально-методичний uентр,Д,ержпрачi" (за

згодою)



створена Еа пИст.вi наказу Держпрацi вiд l5 05.2017р,]ф65 перевiрила знання наступних
законOдаsчих та норvативно-правових EtкTiB з охорони прачi:

Законода8чi акти ,} охорони працi. гiгiсни працi. надаяня домедичноi допомоги
потерlriлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Правила булови i

безпе,lноi експлуатацii лiфтiв (НПАОП 0.00-1.02-08); Правила охорони працi на

автомобiльному транспортi (НПАОП 0,00-1.62-12); Правила охорони прачi пiд час виконаяня

робiт на висотi (НПАОП 0.00-1,l5-07); Правила охорони працi пiд час експлуатачii
вантакопiдiйма.rrьних KpMiB, пiдiйммьних пристроiв i вiлповiдного обладяаняя (НПАОП 0.00-
1.80-18); Правила охорови працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском
(НПАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13) у наступних прачiвникiв:
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