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засiдання KoMicii з перевiрк1| знань
з питань охорони працi

2З.l0,2020 р. м. киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciТ:

тименка д.в. - заступника начальника управлiння - ttачальника

вiддiлу наглялу за об'скгами котлонагляду ,

пiлйомними спорlлами ra на транспорli управлiння
наIлядJ в промисловосri i на об'скгах пiдвишеноi
небезпеки Головного управлiння ,Щержпраtti у
киIвськiй областi

Членiв KoMicii:

Попiченка о.Е. - начмьника вiддiлу нагляду в машинобудуваннi та
енергетицi Головного управлiння Держпрацi у
китвськiй областi

Пустовойтовоi М.Г. - начiцьttика вiллiлу наглялу у будiвництвi управлiння
нагляду в промисловосt i i на об'сктах пiдвишеноi
небезпеки Головного управлiння .Щержпрачi у
киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департаменту з охорони працi
ФелераrriТ профспiлок Украiни, (за зголою)



Долiяський
Валерiй
Едуардович

зайцев
Вiтал iй

Димитрович

Мпхо.ленхо

Сергiй
Олександрович

оrоленко
Сергiй
Вiкторович

Пустовiт
Надiя
Григорiвна

створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi по КиiвськiЙ областi вiд
01.09.2020 р. Na 2635, р }I9, перевiрила зяання яаступних законолавчих та нормаlивно-

правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi. l iI i( ни працi. надання домедичноi допомоt и

потерпiлим, електробезпеки, ложежноТ безпеки (Загальний курс з ОП); [lравила бе'}пеки систем
газопостачмня (НПАОП 0,00-1,76-1 5) у наступних працiвникiв:
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