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протокол ль 7б2-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

10.12.202l р. м. Киiв

Комiсiя у складi:
Голови KoMicii:

Рогозiна е.п. - заступника нач€шьника управлiння - начtUIьника
вiддiлу нагляду за об'ектами котлонагляду,
пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищенот
небезпеки Головного управлiння Щержпрачi у

членiв KoMiciT: КиiЪськiй областi

!iдуха А.м. - начальника вiддiлу нагляду в дПК, СКС та зв'язt<у

управлlння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
.Щержпраui у Киiвськiй областi

Ковапьчука А.В. - головного державного iнспектора вiддi.гry нагляду у
будiвництвi управлiнrul нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння Щержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника департамеrrry охорони працi
Федерацii профспiлок УкраiЪи, викладача (за
згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння,Щержпрацi у КиiЪськiй областi вiд
25.|0,202l р. }Ф 4З86_ р. }ф _ перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охорони працi:

ПРаВИЛа безпечноi експлуатацii електроустановок споживачiв (НПАОП 40. 1 - l .2 l -98) ;
Правила охоронИ працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма.гrьних KpaHiB, пiдiймалlьних
пристроiЪ i вiдповiдного обладнання (НПАоп 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час
експlryатаЦiТ обладнання, щО працюе пiд тиском (нпАоП 0.00-1.s1-18) у наступних
працiвникiв:

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Примiтка
(Правила)

Кукоба

!мlтгро
Валерiйович

Новосад
Петро
Володимирович

дирепор з кшlтаJтьного
булiвниtпва

лирекгор технiчний

начальник служби охорони
працl та цившьного захиФу

начальник вирбншчо-
технiчного управлiння
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головний iнженер

голова koMicii

Члени KoMicii:
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ьчук А.В.

яшко В.А.

Дагавидачi: l0.12.202l
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Дiдух А.М.


