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Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Дiдуха А.М,

Членiв KoMiciT:

Черновола О.В.

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

м. киiв

- начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку
управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвиценоi небезпеки Головного управлiння
.Щерlкпрацi у Киiвськiй областi

- головного державного iнспектора вiлцiлу нагляду за
об'екгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловос l i i

на о6'сrсгах пiдвищеноТ нсбсзпеки Головного
управлiння !ержпрацi у КиiЪськiй областi

КОва,rьчука Д.В. - головного державного iнспектора вiдцiлу нагляду у
булiвничгвi управлiння нагляду в промисловостi iHa
об'екrах пiдвищеноТ вебезпеки Головного
управлlння Держпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника !епартаменту з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок УкраiЪи (за згодою)



створена Еа пiдст.вi Еак.rзу ГоловItого управлiвЕя Держпрацi у КиiвськiЙ областi вiд
l 1,06,2021 р. Nэ 2482. р, Nч . перевiрила зЕанЕя наступних закоIlодавчих та пормативIIо-

лравових aKTiB з охорони працi:

Вимоги щодо безпеки та захисry здоров'я працiвникiв пiл час роботи з екранвими
присrрояvи 1НПАОЛ 0.00-7.15-18): Законодавчiакти ] охорони лрацi. гiliсни працi. надання
домедично'i допомоги потерпiлим, елекцrобезпекй, пожежЕоi безпеки (Загальний кlрс з ОП);
Правила безпеки систем газопостачацня (НIlАОП 0,00-1.76-15); Правила охорони працi пiд час
експлуатацii обладнанпя, що працюе пiд тиском (НПАОП 0,00-1.81-18); Праsила технiки
безпеки при експлуатацii систем водопостачаtlня та водовiдведенllя населених мiсць. (НПАОП
4l ()-l ()1-79

лi Прiзвпщс, iм'я
Посада Пiлприсмство

Зпас,
пс 1IIа€

Припriтка
(Прдвила)

1 2 з 4 5 6

Ба"lабуха
Iopiil
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Загмьний курс з ОП
нпАоп 4l 0-1,01-79

голова koMicii
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