
дп "головниЙ нАвчдльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрАцl"
(дп "гнмц")

протокол Лb б82_21

засiдання KoMiciT з перевiрки знань
з питань охорони прачi

26.||.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii .Щержпрацi :

Щегнери I.A. - в.о. Голови.Щержпрацi

Заступника голови KoMiciT:

Семчука P.I.

м. Киiв

- начiulьника Головного управлiння Щержпрачi у
киiвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Мартиненка В.В. - начzUIьника вiддiлу нагляду на виробництвi i на

об'скгах пiдвищеноi небезпеки управлiння нагляду в

промисловостi i на об'екгах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння Щержпрачi у КиТвськiй

областi (за згодою)

Баношенко Н.М. - викJIадача !ержавного пiдприемства "Головний
навчiulьно-методичний центр Щержпрачi" (за

згодою)

- заступника керiвника департаменту з охорони працl

ФедерацiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)
Мацiяшка В.А.



створена на пiдстаВi наказу ffержпраrri вiл l8.10.202l p.Ns 165 перевiрила знання наступних

законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працl:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноТ допомоги

потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (ЗагальниЙ курс з ОП); Iнструкцiя з органiзацii

безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних

об'сктах (НПАОП 0.00-5.12-0l); Правила безпеки систем гt}зопостачання (НПАОП 0.00-1.76-

1 5); Правила безпечноТ експлуатацiТ магiстрЕIльних газопроводiв (НПАОП б0.3- l .01 - 10),

Правила охорони прачi на автомобiльному транспортi (нпАоП 0.00-1 .62-12); Правила охорони
прачi пiд час вантажно-розвантажуваJIьних робiт (нпАоП 0.00-1.75-15); ГIравила охорони

прашi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00- l .15-07); Правила охорони праui пiД час

експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання

(НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацiТ навантажувачiв (НПАОП
0.00-1.83-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацiТ обладнання, що працюс пiд тиском
(НПДОП 0.00- l .8l - l 8); Правила охорони прачi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями
(нпдоП 0.00-1.71-1З); Типова iнструкчiя з органiзацiТ безпечного ведення газонебезпечних

робiт (НПАОП 0.00-5.11-85) у наступних працiвникiв:
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Голова Koмicii Держпрацi

Засryпник голови KoMicii

Члени KoMicii:

I.A.
чук P.I.

ртиненко В.В.

шенко Н.М.

iяшко В.А.

Датавидачi: 26,11.202l


