
протокол лъ 296-21

засИання комiсii з перевiрки знань
з питrнь охорони працi

l8.06.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Дiд}ха А.М.

м. Киiв

- начз,lьнпка вiлцiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку
управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвиценоi небезлеки Головною упрашiння
.Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.€. - заступника начlцьника вiддiлу нагляду на
виробничтвi i на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки
управлiння нагляry в промисловосгi i на об'екrах
пiдвишеноi нбезлеки Головною управлiння
.Щержпрачi у КиТвськiй областi

Ковальчука А.В. - гоJrовноrc державвого iнспеrгора вiддirry нагляду у
булiвниtггвi управлiння нагляду в промисловосгi i на
об'скгах пйвищеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрачi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника Департаменrу з охорони прачi
ФедерацiТ профспiлок Украiни (за зголою)



створеЕа на пiдстilвi нак&зу Головного управлiння Держпрацi у КиТвськiй областi вiдl4,06,2021
р. Ne 2482, р. JФ . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з
охорони працi:

,ЩБН В.2.5-20:2018 Газопостачання (.ЩБН B,2.5-20:20l8); Законодавчi акти з охорони
праui, гiгiсни праui, вадаппя домедичноi допомоги потерпiлим, елсктробезпеки, пожежноi
безпеки (Загмьний курс з ОП); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-
15); Правила охорони працi пiд час виконаЕня робiт на висотi (НПАОП 0.00- l l 5-07); Правила
охорони працi пiд час експJryатацi'i вантажопiдiйммьних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i
вiдповiдного обладваяня (НПдоП 0.00-1.80-18); Правила охорояи працi лiд час експлуатацii
обладнлIItя, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0,00- 1,81- 18); Правила охорони праuj пiд час
ковальсько-пресових робiт (НПАОП 28.0-1,33-1З) у насryпних працiвникiв:
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Члени KoMicii: молянець В.е.
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