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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

07.10.2021 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Попiченка о.Е.

Членiв KoMicii:

Рогозiна С.П.

Ковальчука А.В.
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стВорена на пiдставi наказу Головного управлiння Щержпрачi у Киiвськiй областi вlд27,09.?021
Р. JФ 40З9. р. JФ . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiф з
охорони працi:

ЗаКОнодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноТдопомоги
ПОТеРПiЛим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Зага;rьний курс з ОП); Правила охорони г!раui
пiД час виконання робiт на висотi (НПАОП 0,00- l .l 5-07); Правила охорони працi пiд час
експлуатацii вантажопiдiйма-гrьних kpaHiB, пiдiймаrьних пристротв i вiдповiдного обладнаrJня
(НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони праui пiд час експлуатацiТ обладнання, що прачýс пiл
тиском (НПАОП 0.00-1.8 l -1 8)
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