
дп,,головниЙ нлвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдц|,,(дп,,гнмц)

протокол л! 406-2l

засИанця KoMicii з перевiрки знань
з питань охороЕи працi

l3.08.202l р.

Комiсiя у склалi:
Голови комiсiТ.Щержпрацi:

Сажiенка В.В.

Заступника голови KoMicii:

Семчука P.I.

Членiв KoMiciI:

Мартиненка В.В.

Мацiяшка В.А.

м. киТв

- т.в.о. Голови !ержпрачi

- н_ачальника rолОвного управ,,Iiнtrя Держлрацi укиiвськiй областi

- 
::зil".:" керiвника деllарlаменry з охорони прачi(редерачlI лрофспiлок Украiни. (за згодою)

- викладача Державного пiдприсмства''головний
навчально-ме,]одичний центр Держпрацi'' (за
згодою)

Баношенко Н.М-



створеяа на пiдставi наказу Держпрацi вiд l5.05.201 7 р. Na 65 перевiрила знання настулних
]аконодавчих та норма ги вно-правових akl iB з охорони праllt:

ДБН B,2,5,20:20l8 Газопостачання (!БН В,2 5-20:20l8); Загальнi вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони працi працiвникiв (НПАОП 0.00-7,l 1-12); Заководавчi
акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноi допомоIи потерпiлим, елекгробезпеки,
пожежноj безлеки (Зага,,Iьний курс з ОП); Правила безпеки систем газопостачання (НfIАОП

0 00- 1.76-15); Правила будови i безпечноi експлуатачii лiфтiв (IIЛАОП 0.00-1.02_08); Правила
охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйммьних KpaHiB. пiдiймальних пристроiв i
вiдповiдпого обладнання (НПАОП 0.00_ 1.80- 18); Правила охорони праui пiд час експлl атаltii
обладнання, що працюс пiд тиском (Нпдоп 0 00- l 8l - I 8); Правила охорон и прачi пiл час

роботи з iнстр}ъ{еfiтом та пристроями (НПАОП 0,00- 1,71- 13); Правила охорони лрацi та
безпечпоi експлуатацii технологiчних трубопроводiв. (НПАОlI 0.00_1,73-14) у наступних
працiвникiв:

Прiзвlrще, iм'я
та по батьковi Пцпрпсмство

Примiтка
(Правпла)

2

Biтep
Валентин

КомупLпJlе llекочсрliйне
пiдлри.мство Кове-[,ське

тсриJорlUlьн€ ме]ичне
обtlнання KoBelbcbkoi
Micbкoi ра,lи l}олинськоi

Загальний курс з ОП

Гречухiнff
Тетяна
lгор,вна

Дверiй
Дмитро
Павлович

знас

Не знас
Не зна€
Не знас
не зна€

Знас

Не здавав

Лкlпоllсрнс товариФво ДБН B.2,5_20:20l t
Загальний курс з o[l
нпАоп 0.00_1 76_15

нпАоп0,00-7.11-12

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

ПриDагне aKtrioHcpHc
товаристбо "lLelпрмьний

l iрllячо_fiаIач\ sаlьвий

IоспопарФва (Гореllичi,,
Бi]ш аролськоi ciibcbkoi
ра,lи БучаяськоI о район}

кя]мьkоiоблrcтi



маIJIаfr
Володимир
Анатолiйович

I]римтне акцiонерне
товариФво "Киiвський

елсбровагоноремоmний

виоkремлений пцроrдiл

rакупiвлD, ДЛ "НАЕК

lосподарФм (Горtничi))
Бiлолородськоi сiльськоi

радн Бучанського району
киiвсьkо'rобjшi

Не знае
не знас
Не знас
не знас
не знас
Не знас
не знае

Рагмьний кryрс з ОП
НпАоп 0.00-1,02_08
hпдоп o.oo.Lzt_t з
Нпдоп о.оо-l,zз_tц
Нпдоп o.oo-1 ,zo-t s
дпдоп o,oo- 1.Bo- lB
дпдоп o.oo_1.Bl_tB

ос-ляк
Олександр
Олександрович

Голова KoMicii !ержпрацi

Засryпник голови KoMicii

Члени

зна€ tагальний курс з ОП

1агальний курс з ОПзна€

ецкР В.В.
]н

Мацiяшко В,А.

ошевко н.М,

lз 0t 202l


