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ПРотокоЛ Ns3l2l2-2|

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

29,01,202l р.

Комiсiя у складi:
Голови KoMicii:

!iдуха А,М.

м. КиiЪ

- нача.rrьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку
управлiння нагляду в промисловостi i на об'€кгах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
,Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Членiв KoMiciI:

Смолянця В.С. - заступника начiLпьника вlддlлу нагляду на
виробництвi i на об'сктах пiдвищенот небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах
пiдвищенот небезпеки Головного управлiння
Держпрацi у Киjвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду за
об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiннл нагляду в промисловостt i

на об'сктах пiдвищеноТ небезпеки Голсrвнt_lго

управлlння .Щерrкпрачi у КиIвськiй областi

Мацiяшка В.А, - засryпника керiвника ,Щепартаменту з охорони лрачi
Федерацii профспiлок Украiни (за згодою)



створена на пiдст.вi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiдl l .06.2021

р N! 2482. р. Na перевiрила зЕмIIя наступних законодавчих тд нормативIIо-прaвових aKTiB з

охорони IIрацi:

Законодавчi мти r охорони прачi. гiгiсви працi. надаflня домедичноi допомоги
потерпiлим, елеrгробезпеки, пожежяоi безпеки (Зага.льпий црс з ОП); Правила охорояи прачi
пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правяла охорони працi пiд час
ексIlлуатацi'i вантажопiдiймальяих KpaEiB, пiдiймальних присrроiв i вiдповiдного обладнацня
(ЕIПАОll 0.00-1.80- l8); Правила охорони прачi пi,л час експrryатацii обладнаЕня, що працIос лjд
тиском rНпдоп 0.00-1,81-I8) у наст),лних прачiвникiв:
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Загмьний курс з ОП
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Загальний курс з ОП
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Голова KoMicii'

tIлеЕи KoMiciT:

.Щiдух Д,М,

ляцець в.е.

Еовол о.в.

Мацiяшко В.Д,

Дап Dядал 29 07 202l
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