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засiдання Koмicii з перевiрки знань
3 питань охорони працi
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Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'скгах пiдвищеноi небезпеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'екгах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння !ержпрачi у КиТвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Лисенка В.В. - заступника начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС
та зв'язку управлiння нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноi небезпеки Головного
управлiння !ержпрацi у КиIвськiй областi

Ковальчука А.В. - головного державного iнспектора вiддirry нагляду у
будiвництвi управлiннJI нагляду в промисловостi i на
об'скгах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника д партаменту з охорони прачi
Федерацii профспiлок Украiни, (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння.Щержпрачi у Киiвськiй областi вiд
25,10202l Р. JФ 4386. р. JФ . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охорони працi:

Iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на
вибр<опожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'сктах (нпАоП 0.00-5.12-01); Правила
безпеки систем газопостачання (НПАоп 0.00-1 .76-|5); Правила охорони працi дл" .rрацiвникiв
лiсового господарства та лiсовоi промисловостi (НПАоп 02.0-1.04-05); Правила охорони пралi
пiд час вантажно_розвантажувальних робiт (нпАоп 0.00-1.75-15); Правила охорони прачi пiл
час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiйма.гlьних пристроiв i вiдповiдного
обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання,
що працюе пiД тиском (НПАоП 0.00-1.81-18); Правила охорони працi пiд час роботи з
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