
дп "головниЙ нАвчдльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдцl"
цп,гнмц,)

ПРоТокоЛ Nа 406/1-2l

засiдання koMicii з перевiркп знань
з питань охорони прачi

20.08.2021 р. м. Киiв

Комiсiя у склалi:

Голови комiсii.Щержпрацi:

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

Заступника голови KoMicii:

Семчука P.I. - начальника Головного управлiння ,Щержпрацi у
киJвськiй областi

t{ленiв KoMiciT:

Мартиненка В.В. - нача,rьника вiддiлу 8аIляду на виробництвi i на
об'скrах пiдвишеноi небезпеки управлiння наlля,ту в
промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi небезпеки
Головного улравлiння !еря<праrri у Киiвськiй
областi

Баношенко Н.М, - виюT адача ,Щержавного пiдприсмства "Головний
навчально-методичний ueHTp !ержпраui" (за

згодою)

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника flепартаменry охорони прачi
Фелерачii профспiлок Украiни (за зголою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд l5 05,20l7 р, ]G 65 перевiрила знання наступних
]аконодавчих та нормативно-правових akтlB з охорони пpallIi

ДБН B.2,5-20:20l8 Газопостачання (ДБН B.2.5-20:20l8): Загмьнi вимоги стосовно

забезпечення роботодавцями охорони прачi прачiвникiв (НПАОП 0,00-7.11- 12)l Законодавчi

акти з охорони працI, г]гl€ни працl, надання домедичноi доломоги потерпiлим. електробезпеки.
пожежноi безпеки (Загальпий курс з ОП); Правила бе]пеки систем газопостачання (НПАОП

0,00- 1.76-15); Правила булови i безпечноI експлуаташii лiфтiв (НПАОП 0,00- l ,02-08); Правила
охорони прачi пiд час експлуатацii вантажопiдiйм&lыtих KpaHiB, пi,tiймальних пристроiв i

вiдповiдного обладнання (НПАОП 0,00- l,80- l8); Правила охорони прачi пiд час ексгlлуатацii
обладнав ня. ulо працюс пiд тиском (НI lАОП 0 00- ) 81- 1 8); Правила охорон и прачi п ia час

робоги з iнструменгом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-1З)l Правила охорони прачi та
безпечноi ексллуатацii технологiчних трубопроволiв (IIПАОП000-1.7З-l4)унаступних
працiввикiвl
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Загальний курс з ОП
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Голова KoMicii Держпрацi

Заступник голови KoMicii

Члени KoMicii:


