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Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробницгвi i на
об'еIсfах пiдвищеноТ небезпеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'екгах пiдвищеноТ
небезпекиГоловного управлiння !ержпрачi у
киiвськiй областi

Коваrrьчука А.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду у
будiвничтвiуправлiнrш нагля в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиiЪськiй областi

Семендяй М.М. - головного державного iнспектора вiддiлry нагляду за
об'екгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'екгах пiдвищенот небезпеки Головного
управлiння Щержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника департамеrrry охорони прашi
Федерацii профспiлок УкраТни, викладача (за

згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Щержпрацi у Киiвськiй областi вiд25.10.202l
Р. NЧ 438б- P.Ns - перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-правових aKTiB з
охорони прачi:

Вимоги безпеки та захисту здоров'я пiд час використання виробничогО обладнання
працiвниками (НПАОП 0.00-7.1а-17); 3агальнi вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони працi працiвникiв (НПАОП 0.00-7.1|-|2); Законодавчi акти з охорони прачi, гiгiсни
працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки
(Загшьний курс з ОП); Правила охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП
0.00-1.15-07); Правила охорони прачi пiд час роботи з iHcTppleHToM та пристроями (НПАОП
0.00-1.71-13); Правила технiки безпеки при експлуатацii систем водопостачання та
водовiдведення населених мiсць. (НПАОП 41.0-1.01-79); Система стандартiв безпеки прачi.
Охорона працi i промислова безпека у булiвничтвi (!БН) (НПАОП 45.2-7.02-|2) у наступних
працiвникiв:
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Яров

Владислав -
чаба Чабович

директор

голова koMicii
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Мартиненко В.В.
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