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Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

[iдуха А.М.

м. КиТв

- начальцика вiдцiлу нагляду в АПК та СКС
Головного управлiнкя ,Щерlкпрацi у Киiвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Пустовойтовоi М.Г. - начальник вiддiлу нагляду у будiвництвi упраллiння
нагляду в проvисловостi i на об'сктах пiдвишеноi
нсбезпеки Головвого управлiння ,Щержпраui у
китвськiй областi

Смолянця В,е. - головного державного iнспекrора вiдцiлу нагляду на
виробништвi i на об'ектах пiдвищеноТ небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'€ктах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у Киiвськiй областi

- заступника керiвника Департаменту з охорони працl
Федерацii профспiлок Украiни (за зголою)

Мацiяшка В.А.



c],Bopeнa Еа пiлс,rавi Еак.Lзу I'оловного управлiння Держпрацi у КиiЪськiЙ областi вiд
l 5 03,202l р N! 1 109 перевiрила знання наступяих законодавчих та нормаlивIlо-правових aKTiB
з охорони працl:

Вимоги щодо безпеки та захисry здоров'я працiвникiв пiд час роботи з екранпими
присlрояN!и (НIlАОП 0.00-7,15-18); Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, налання
ломеличЕоi допомоГи потерпiлим, елекТробезпеки, пожеrФОi безпеки (Загмьний курс з ОII);
llравила охороци працj для працiвЕикiв, ]айнятих на роботах ]i зберiганfiя та rtерероЪки зерна
(нпАоп I 5,0- 1.01 - l 7). Правила охорони працi пtд час роботи з illстр}ъ{еЕтом та пристроями
(HllAOlI 0,00-1 7l- l з)
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