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засiдаllня KoMicii з перевiркп знань
з пптань охоронп працi

20.1 1.2020 р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii [ержпраlti:
Сажiснка В.В. - т,в.о, [-олови !ержпрачi

Заступника голови KoMiciT [ержпрацi:

СтахiвськогоС.М ЗасryпниканачальникаГоловногоуправлiння
!ержпрачi у КиТвськiй областi

- засryппика начапыtика вiддiлу нагляду за об'скгами
коIлоllаI ля,1),] а lIiлйомними спорl:аvи управлiння
нагляд} в промисловосti i tta об"скrах пiдвицtеноТ
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника лепартаменry з охороllи прачi
Федерачii профспiлок УкраТни, (за зголою)

Баношенко Н.М. - виклалача !П "ГНМI [" (за згодою)



створена ла пiлставi наказу Держпрацi вiд l5 05 20l7 р, Nц65 перевiрила зuапня наступI|их

tаконодавчих la нормативно-правови)( akIlB l охорони llpalLii

Законодавчi ак tи з охорони працi. гiгiсни працi. надання домсдично] допOмOги

потерпiлим, електробезпеки. пожеясноI бсзпеки (Загапьпий курс з ОП); Правила бе]пеки систем
газоIIостачання (}]]lАОП 0.00- L7б- l5); Правила будови i безпечноi експлуатацii лi(Dтiв

(Ii П {ОП 0,00- l 02-08)l Правила охорони праlli па автоN!обiльному l paнcllopтi (HIlAOll 0 0(l
1.62- 12): Правила охороIlи Ilрацi IIiд час sиконаllItя робiт на висотi (IlIIАОП 0,00.1 ,l 5-07):
Правила охорони прачi п i.l час робоr,и з irlcTpyMer rr ом та пристроями (Н П АОП 0,00- l ,7l l]) у
настчпних працlвt|икl
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