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засйання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

02,04.202l р.

Комiсiя у складi:
Голови комiсii,Щержпрачi :

Сажiенка В.В. - т,в.о, I'олови ,Щержпрачi

м. Киiв

Засryпника голови KoMiciT:

Стахiвського С.М. - Заqгупника нача,lьника Головного управлiння
Держпрацi у КиiЪськiй обласri

tlпенiв KoMicii:

.Щiдуха А.М. - цача,rьника вiддiлу нагля.ry в АПК та СКС
управлiння нагляду в промисловостi iHa об'скгах
пiдвиценоi небезпеки Головною управлiння
!ержпрачi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.Д. - заступlrика керiвника департамеtftу з охороци працl
Фелерацii профспiлок Украiни, (за зго,чою)

Баношенко Н.М. - виютадача ДП "Головний навчально-мегодичний
центр ;]еркпрацi"



створсна Еа пiдставi наказу Держпрацi вiд l5.05.2017 р. Ne 65 перевiрила знання насryпних
зzцонодавчих та нормативно_прtlвових illсTiB з охорони лрацl:

Законодавчi асги з охоронЕ працi, гiгi€Еи працi, надання домедичrоi допомоги
потерпЬим, елекгробезпеки, пожежноi безпеки (l}ага,rьвий курс з ОП); lнстрlтцiя з органiзачiT
безпе, {ого ведення Вогневих рбiт на виб}4(опожежонебезпечних та вибцонебезпечних
об'скгах (НIIАОП 0.00-5.12-01); Правила безпеки систем газопостачаIrня (НПДоп 0.00-1,76-
15); Пршила охорояи працi пiд час ваятажпо-розваптажувмьних робiт (НПАОП О 00-1,75- 15);
Правила охорни працi пй час впкоЕаIrня робiт ва висотi (НПАОП 0.0o-1,l5-07); Прави-lа
охорони працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАОП 73,1-1,l 1-12); Систiма
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