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засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охоронп працi

l9.1 l .202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Лисенка В.В.

м. КиiЪ

- заступника начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС
та зв'язку управrriння нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноI небезпеки Головного
управлiння .Щержпршri у КиiЪськiй областi

Членiв KoMicii:

Чорного В.В. - заступника начальника вiддiлу нагляду в
машинобудуваннi та енергетицi управлiння нагляду
в промисловостi i на об'екгах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй
областi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспектора вiддi.гry нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у КиТвськiй облаgгi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника.Щепартаменту охорони працi
Федерацii профспiлок Украihи (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головtlого управлiння /{ержпрашi у Киiвськiй областi вiд 25.10.2l

р. Nч 4386. р. JФ . перевiрила знання настуllних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з

охорони працi:

Iнструкцiя з охорони прачi пiд час утримання централiзованих стрiлочних переводiв
(НIlАОП 63.21-5.01-08); Правила безпеки для працiвникiв залiзничного транспорту на
електрифiкованих лiнiях (НПАОП 60.1-1.48-00): Правила безпеки на залiзничному транспортi
пiдприсмств системи Мiнчормету СРСР (НПАОП 27 ,5-|.l3-79); Правила безпеки прачi пiд час
виконання робiт у колiйному господарствi (НПАОП 63.2l -|.25-07); Правила безпечноi
експлуатацiТ електровозiв, тепловозiв та моторвагонного рухомого складу (НПАОП бЗ.21-1 .|7 -

08); Правила охорони працi пiд час виконання навантажуваJIьно-розвантажуваJIьних робiт на
залl i (нпАоп бз.21 -|,22-07 )
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чук А.В.

iяшко В.А.

.Щата вилачi: l9. l 1,202l


