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Комiсiя у скrrадi:

голови koMicii

Засryпника голови

Семчука P.I.

Членiв KoMicii:

Мартиненка

МацiяшвВ.

Сажiенка В.В.

Банопlенко

м. КиiЪ

- т.в.о. Голови ,Щержпрачi

- нача;rьнпка Головного управ,lIiння
киiвськiй обласгi

- заступника ксрiвника лепаргамеrrг1 з охорони прачi
Федерацii профспiлок Укроihп. (за зголою)

плвчлIьнФмвтодичпиЙ чвнтг дrшIгшц1,1
(цп ,гнмц,)

протокол Jt 454-21

засiдання KoMicii з перевiркrr знань
з пптань охорони працi



створена па пiдстztвi ваказу Держпрацi вiд l5,05,20l7p, N965 перевiрила знмня настуIlних

законодавчих та нормативво-правових aKTiB з охорони працt:

законодавчi акти з охорони прачi, гiгiени пр li, надапня домсдичноi допомоги

потерпiлим! електробезлеки, похежноi безпек

безпеrноi е*сплуаiачii лiфтiв (НПАОП 0,00- l, ання

робiт на впсотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правил

вантажопiдiйммьних KpaHiB, пiдiйма,lьних пр 0,00-

l,80-18); Правила охорни Ilрацi лiд час експлуатацii облцнанflя, що лрацюс пiд тиском

(нпАоп o,00-1,s 1-1E); Правила охорови працi пiд час експлуатацii тепломеханiчного

обп*п*п" 
"п"*то"r*ц-iй, 

."nnour* 
"ереж 

i тепловикористовувмьнпх установок (НПАОП

0.00- 1,69-1З); Пр;ила охорови працi пiл час роботи з iHcTp1ъteHToM та пристроями (НПАОП

0,00-1,71_13) lвникlв:
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