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протокол ль 582/1_21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

0З.|2.202| р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Рогозiна С.П. - зас,ryпника начшIьника управлiння - начuIьника
вiддiлу нагJIяду за об'сктами котлонагляду,
пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ
небезпеки Головного управлiння .Щержпраrri у
китвськiй областi

Членiв KoMiciT:

lJiдуха А.М. - начаJIьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
гtiдвищенот небезпеки Головного управлiння
!ержпрашi у КиТвськiй областi

Смолянця В.С. - засryпника начальника вiддiлу нагляду на

виробництвi i на об'сктах пiдвищенноТ небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвищенноi небезпеки Головного управ:riння
!ержпрачi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника департаменту з охорони прашi

Федерачii профспiлок УкраТни, (за згодою)



створена на пi/tставi наказу l'o.1loBtto1,o уrlрав:litlня /{ержпраrti У КиТвСЬКiй ОбЛаСТi ВiД

25.10.202l р. Nч 4З86. р. Nr . перевiрила знання насl,упних законодавчих та нормативн0-
правових aKTiB з охорони прачi:

IIравила безпе.rноi експлуатацii' електроустановок (НПАОl I 40. l - l .0l -97); ПравИ;lа

бсзпечноТ експлуаl,ацiТ електроустановок споживачiв (tIПАОП 40.1-1,21-98); ПРаВИЛа бУЛОВИ

еJIектроустановок. Е.лектрообла/lнання спеl{iальних установок (НПАОП 40.1-1.32-0l); Правила
охороIlи працi в металурl-iйнiй промисJlовостi (НГIАОП 27.0- 1 .0l -08); 11равила охорони прачi в

прокатному виробништвi пiдприсмств метаrrургiйного комплексу (НПАОП 27,|-|.04-09);
ГIравила охорони lrpaui пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила
охорони прачi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) у наступних
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