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протокол ль 355_20

засИsння KoMicii з перевiркп знань
з пIiтань охороЕи працi

l1,12.2020 р. м. КиiЪ

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

СтжiвськогоС.М 3асryпниканача;rьникаГоповногоуправлiння
.Щержпрацi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

тименка д.в. - заступцика начмьника управriння - начальника
вiддiлу нагляду за об'скгами кmлонагляду ,

пiдйомними спорудами та на цанслортi управлiння
нагля,ry в промисловостi i на об'скгах пiдвишеноТ
небезпеки Головного управлiння ,Щержпрацi у
киiъськiй областi

Мартиненка В.В, - цачаrьнцка вiддiлу нагlrя,ry на виробництвi i на

об'екгах пiдвищеноi нфезпеки Головного

управлiння ,Щержпрацi у Киiвськiй обласri

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника деlrартаменту з охорони працi
ФелерачiТ профспiлок УкраiЪщ (за згодою)



ствоЕ,еrа Еа пiдставi наказу Головного }правлiння Держпрацi по КиiЪськiй областi вiд
01,09,2020 р. Ne 2635. р. N9 , перевiрила знання наступних заководЕвчих та нормативно-
правових aктiв з охоропи працi:

Загальпi вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони працi працiввикiв
(ши,оп 0.00_7.11_12); Правила охорони лрацi пiд час експлуатацiI електроустаткування та
електромереж на вiДкритях гiрничих роботах (нпАоп 0,00-1.58-12); Правила охорони працi
пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском (НПдоп 0.00_i.8l-]8) у nu"ryn""*

икlв:
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Мартиненко В.В.

голова koMicii
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ко А.в.

МацЬшко в.А,

,Дfrlшчi: ll 122020


