
ДП "ГОЛОВНИЙ НАВЧЛJIЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
цп "гнмц")

ПРоТокоЛ лg l89/1-20

засiдання koMicii з перевiркц знань
з питань охорони працi

16.10.2020 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii .Щержпрачi :

Сажiснка В.В. - т.в,о, Голови .Щержпрацi

Засryпника голови комiсii.Щержпрацi:

Семчука P,I. - нача,lьника Головного управriння ,Щержпрачi у
китвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Попiченка О.Е. - начмьника вiддiлу нагля,ry в машинобу.ryваннi та
енергетицi Головного управлiння Держпрацi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника,Щепартамекry охорони прачi
ФедерацiТ профспiлок Украiни (за зголою)

м. Киiв

Баношенко Н,М. - викrrада.rа Дl "ГнМц" (за згодою)



створена на пiдстzвi Еаказу Держпрацi вiл l5 05.2017 р Nч 65 перевiрила знаяня наступних
законодавчих ,la Hopмal ивно-правових aKr iB з охорони прашr:

Законодавчi мти з охоропи прачi, гiгiсни працi. нмання домеди ч но1 допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноТ безпеки (Зага,'тьний курс з ОП); Iнструкчiя з охорони
працi пiд час утримапня центраJIiзоваЕих стрiлочних псреволiв (НПАОП 63,21-5,01-08);
Правила безпеки для працiвникiв змiзпичllого трапспорту на електрифiкованих лiнiях
(НПАОП 60,1-1.48-00); Правила безпеки лри виробничтвi та сложиваннi продуктiв роrдiлення
повiтря (НПАОП 0.00-L65-88); Правила будови електроустановок, Електрообладнмня
спецiапьних установок (НПАОП 40,1-1.32-01); Правила буловп i безпечно'i експлуатацii лiфтiв
(НПАОП 0,00-1.02-08); Правила охорони працi пiд час викоЕання робiт па висотi (НПАОП
0.00- I.15-07); Правила охорони працi лiд час експлуатаUii телломсханiчного обладнання
елсктростанцiй, теплових мереж i тепловикористовуючих установок, (НПАОП 0.00_1.69- 13);
Правила охорони працi пiд час зварювання Meтa,,riB (НПАОП 2 8,52- l ] l - l 3), Правила охорон и
працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристрояьrи (НПАОП 0.00-1.7l - l З); Типова iнструкцiя з
органiзацii безпечного ведеЕня газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5.1 1-85) у наступних
працlвникiв|
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