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здсiдання KoMicii з пер€вiрки знань
з питднь охорони працi

09.07 ,202l р.

Комiсiя у складi:

м. Киiв

Голови комiсiТ,Щержпрацi:

Сажiснка В.В. - т.в.о. Голови .Щержпраui

- начаIьника Головного управлiння Держпралiу
китвськiй областi

JастчtIника голови KoMlcll:

Семчука P.I.

Членiв KoMiciT:

Попiченка О.Е. - начмьника вiддiлу наtляду в машинобудуваннi та
енергегицi Головного управлiння .Д,ержпрачi у
китвськiй областi

Баношенко Н.М. - викладача Державного пiдприсмства "Головний
навчально-методичний цент Держпрацi" (за

згодою)

- заступника керlвника департаменту з охорони прац|Мацiяшка В.А.
ФелерачiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд l5,05,20l7p,N965 перевiрила знання наступних

захонодавчих га нормативно-правових акгtв,] охорони працi:

ДБН В 2 5-20:2018 Газопостачаяня (ДБН В 2 5-20:20]8); Законодавчi акти з о'<орони

працi. гiгi.ни працi. наJtання домедичноi допомоl и потерпiлим. електробеlпеки. пожежноi

безпеки (Загальний курс з ОП); Правила безпеки систем г!tзолостачання (НПАОП 0,00- l 76-

15); Правила охорони прачi на автомобiльному транспOртi (НПАOП 0,00-1.62- 12)i ПРаВИла

охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0,00-1,l5-07)l Правила охоропи
лрачi пi,ч час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiлiймальних пристроiв i вi.lповiдноtо
обладiання (НПАОП 0.00- l,E0-18); Правила охорон и прачi пiл час експлуатацiI обладнання.

що працюс пiдтиском (НПАоП 0.00-1.81-18); Правила охорони працi пiд час роботи з

iHcTppleHToM та пристроями (НПАОП 0,00-],71-1]); Правила охорони працi пiд час розробки
родовищ корисних копалин вiдкритим способом (НПАОП 0.00-1,24-10) у ваступних

ацlвникlвi
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ДБН B,2,5-20:20I8
Загмьний курс з ОП
нпАоп 0 00_1 l5 07
нпАоп 0.00_1 62- l2
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l з 4 ý 6

6
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Голова Koмicii Держпрацi

Заqгуппик голови KoMiciT

Члени KoMicii:

9 сажiснко В,В,

Семчук P,l.

iченко о.Е.

шенко н,М.

iяшко В,А.

Дав видачi: 09 0? 202l


