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Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

Мартиненка В.В. - нача-пьника вiддiлу агляд- на виробництвi i lla
об'скгах пiдвищенНоТ небезпеки управ,,tiння наг.Irя]tv
в промисловостi i на об'€кrах пiдвищенноi небезлеки
Головного управлiння !ержпрачi у КиТвськiй
областi

rIленiв KoMicii:

Дiдуха д.м. - начtцьника вiддiлу наглялу В Апк та скс
Головною управлiння [ержпрачi у КиТвськiй
областi

Пустовойтовоi М.Г. - нача,rьник вiлдiлу нагляду у будiвничтвi управлiння
нагляду в промисловостi iHa об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi у
китвськiй бластi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника !епартаменry з охорони працi
Фелерачiт профспiлок Украiни (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вlд
l5.02.2021 р, J\Ъ l l09, р, N9 , пер€вiрила знаяня настулних ]аконодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охорони прачi:

Вимоги щодо безпеки та захисry здоров'я працiвникiв пiд час роботи l екранними
пристроями (НПАОП 0.00-7, l5- 1 8 ): законодавчi акти з охорони лрачi. гil iсни працi. напання
домедичноi допомоги потерпiлим, елекгробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП);
Правила безпеки систем l азопостачання lнпАоп 0,00_ t ,76- l 5 t: Правила охорони прачi 1пя
працiвникiв, зайвятих на роботах зi зберiган ня та переробки repнa ( НПАОП 1 5,0- l .0l - l 7)l
Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПДОП 0.0О- l . |5-О7); Правила
охорни працi пiд час експлуатацii вантаЖОпiдiймаIlьниХ KpaHiB. пiдiймаlьних прис l poiB I

вiдповiдного обладнання (НПАОП 0,00-1.80- l 8); Правиlа охороlrи прачi пiд час роботи з
iнструъ,rентом та пристроями (НПАоп 0,00-1 71-13);Типоваiнструкttiязорrанiзаtlrirlеrttсчttоrо
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Члени KoMicii:

Мартиненко В,В.

Дiдц А.М,

Пустовойтова М,Г.

Мацiяшко В.Д.
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