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засИання Koмicii з перевiрки зЕаIrь
з питань охорони працi

09.09.2021 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii;

,Щiдуха А.М.

м. КиТв

- начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагля.ry в промисловостi i на об'скгах
пiдвиценоi небезпеки Головною управлiння
,Щержпрачi у КиiЪськiй обласгi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.е. - заступника нач!цьника вiллiлу нагляду на
виробничтвi i на об'скгах пiдвищеноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвишеноi небезпеки Головного управлiння
Держпрацi у Киiвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного lнспскtора вlддlлу нагляду за
об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагля.ry в промисловосгi i

на об'скгах пiдвищепоi небезпеки Головного
управлiння ,Щержпрацi у КиiЪськiй областi

- засryпника керiвника ,Щепартаменту з охорони працi
Фелерачii профспiлок УкраТни (за згодою)

Мацiяшка В.А.



cтBopetla на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областl вiд11.06,202l

Р, Jф 2482. р, N9 леревiрила знання настуlIних законодавчих та нормативно_lIравових aK,IlB з

охорони працI:

3аконодавчi акти t охорони прачi. t itirни праui. надання доYедично'i ]опоvоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безIlеки (залальний курс з Оп), Правила охорони працi
пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00- 1.]5-07); Правила охорони працi пiд час
експлуатацii вантажопiдiймапьних KpaHiB. пiдiймfuiьних пристроiв i вiлповiдного об_]lаднання
(НПАОП 0 00_1,80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання. що працкlс пiд
гиском rНПАОП 0.00-I 81-18) у наст)пних працiвникiв:
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