
ДП "ГОЛОВНИЙ НЛВЧДЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
(дп "гнмц")

протокол N б00_2l

засiдання KoMiciT з перевiрки знань
з питань охорони прачi

29.|0.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii .Щержпрачi :

.Щегнери I.A.

Заступника голови KoMiciT:

Стахiвського С.М.

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В.

Баношенко Н.М.

- в.о. Голови !ержпрашi

- Засryпника начальника Гол

,,Щержпрачi у КиТвськiй

начальника вlддlлу нагляду
об'екгах пiдвиценот небезпе
промисловостi i на об'екгах п

Головного управлiння !ержп
областi (за зголою)

- викJIадача !ержавного пi
навчzuIьно-методичний центр
згодою)

- заступника керiвника !еп
ФелерачiТ профспiлок УкраТн
"ГНМЦ" (за зголою)

Мацiяшка В.А.
викл

працi

рдЦt"

го упра

виробни

упрфвлi
щрноl

шi у КиТ

ржпра

НТ), з

ll

Киiв



створена на пiдставi наказу Щержпрачi вiд l8,10.202l р. Nч l65 перевiриЛа ЗНаННЯ НаСТУПНИХ

законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони прачi:

вимоги щодо безпеки тазахисту здоров'я прачiвникiв пiд час роботи з екранними

пристроями (нпдоп 0.00-7.15-18);ДБН В.2.5 -20:2018 Газопостачання (ДБН B.2.5-20:20l8);

Законодавчi акти з охорони прачi, гiгiсни прачi, надання домедичноТ допомоги потерtltiлим,

електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з Ol1); Правила безпеки систеМ

газопостачання (НПАОП 0.00-1.7б-l5); Правила експлуатацiТ електрозахисних засобiВ
(НПАОП 40.1-1.07-0l); Правила охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП
0.00-1.15-07); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB,

пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила оХорони

працi пiд час експлуатацii обладнання, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0.00- 1 .8l - l 8); Правила

охорони прачi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00- | .7l - l 3); Типова
iнструкцiя з органiзачiiбезпечного ведення газонебезпечних робiт (t]IlАОП 0.00-5.11-85)y
наступних працiвникiв :
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