
дп "головниЙ ндвчлльно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕP)ImрАцI"
(цп "гнмц")

протокол N 30l/2-21

засhання KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронп працi

|6,01.2021 р,

Комiсiя у складi:

Голови комiсii,Щержпрашi:

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

м. Киiв

застчпника голови koMicii:

Семччка P.I.

Членiв KoMicii:

- начаlьника Головного управлiнttя .Щержпрачi у
киiъськiй областi

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробницtвl l на
об'скгах пiдвищеноТ небезпеки управлiflrrя нагляду в
промисловостi i на об'скгах пiдвиrценоТ небезпеки
Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй
областi

БаношенкоН.М. -викладача,Щержавногопiдприсмства"Головний

навчально-меIодичний чентр !ержпрацi" (за
зrодою)

Мацiяшка В,А. - засryпника керiвника де артаме}гry з охорони прачi
Федераrii профспiлок УкраТни, (за зголою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд l5.05.20l7 р, Nq 65 перевiрила знання fiаступних
законодавчих та нормативно-правових aKTlB з охорони працl:

ДБН B.2.5-20:20l8 Газопостачаяня (ДБН B,2,5-20:20l8); Законодавчi акти ] охорони
прачi, гiгiсни прачi, наданfiя домсдичЕоi допомоги потерпiлим. електробезпеки, пожежноi
безпеки (Зага,Iьний курс з ОП); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-],7б-

l5); Правила охорони прачi ва автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-1,62-12); Правила
охорони працi пiд час виконапня робiт на висотi (НПАОП 0,00-1.15-07); Правила охорони
праtti пiл час експлуатацij ваптаrrtопiдiймальних краяiв, пi,чiймальних пристроiв i вiдповiдноrо
обладнання (НПАОП 0.00-1.80- l8); Правила охорони працi пiд час експлуатацi'i обладнання.
що прачюс пiд тиском (НПАОП 0.00-1,8]-l8); Правила охорони прачi пiл час роботи з

iнcтpyi"ieнToм та пристроями (НПАОП 0.00-1 .71-13) у наступних працiвникiв:

л!
з/п

ПDiзвпще, iм'я
та по бдтьковi Посада Пiдприсмство

Знас, Примiтка
(Правила)

з 4 5 6

Жуков
Володимир
олексiйович

Моргуи
Натмiя
Борисiвна

Дсржавне пiдприсмсгзо
"Схiдний гiрничо-

багаччпаlьний комбillаt"

Акцiонорне товарисfво

ворозпопiльноl сиФсми

Загмь ий курс з oIl

ДБН В 2.5-20:20l8
Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00.1 l5-07
IlпАоп 0 00- 1 62- l2
нпАоп 0 00-1 71_1]
нпАоп 0 00_1 76_15

нпАоп 0,00-1 80-]8
нпАоп 0 00-1 81_18

Голова комiсii,Щержпрацi

Засryлник голови

Члени

зна.

Не здавав
Не здавав
Нс здавав
не здавав
Не здавав
Не здавав
не здавав
не здавав

а /еаж]tснко

Семчук P.l

Мартиненко

Баношенко

Мацiяшко В,А,

]tатд вп]ачl lб 07 202l


