
ДП "ГОЛОВНИЙ НЛВЧЛЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
цп,,гнмц,,)

протокол ль 531/1_21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

|7.|2.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиIв

Мартиненка В.В. - начаJIьника вiддiлу н гляду на виробництвi i на
об'скгах пiдвищеноТ небезпеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'скгах пiдвищенот небезпеки
Головного управлiння .Щержпрацi у КиiЪськiй
областi

Членiв KoMicii:

Лисенка В.В. - заступника начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС
та зв'язку управлiння нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноi небезпеки Головного
управлiння Щержпрацi у Киiвськiй областi

ковальчука д.в. - головного державного iнспекгора вiллilry нагляду у
будiвництвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиIвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника д партаменту з охорони працi
Федерацii профспiлок УкраТни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння,Щержпраui у Киiвськiй областi вiл25.10.21 р.

Ns 438б. р. N9 . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-rrравових aKTiB з

0хOрOни працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надання домодичноI допомоги

потерпiлим, електробезпеки, пожежнот безпеки (Загшьний курс з ОП); Iнструкuiя з органiзаuiI

безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних

об'ектах (нпдоп 0.00-5.12-01); Правила безпеки при експлуатацii засобiв i систем

автоматизацii та управлiння в газовiй промислоВостi (НПАоп l 1.1-1.07-90); Правила безпечноТ

експлуатацiТ магiстральних гtвопроводiв (НПАоп 60.3-1.01-10); Правила охорони праui пiл

час вантажно-розвантажувальних робiт (нпАоП 0.00-1.75-15); Правила охорони праui пiд час

виконання робiт на висотi (нпАоП 0.00_1.15-07); Правила охорони прачi пiд час експлуатаuiТ

вантажопiдiймшlьних KpaHiB, пiдiйматlьних пристроТв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-

1.80-18); Правила охорони прачi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-

1.71-13); Типова iнструкuiя з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт (нпАоп
0.00-5. 1 1 -85) у наступних працiвникiв:

Примiтка
(Правила)

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Бахмут
Вадим
Борисович

Кривко
IBaH

Мп<айлович

lнженер з контролю систем
облiку газу служби ГВ та М

lнженер з елекФохlмlчного
зашсry служби ПК3

ТОВ "Оператор ГТС
УкраiЪи"

Богородчанське
лвумг

ТОВ "Оператор ГТС
УкраiЪи"

Богородчанське
лвумг

Зага-ltьний курс з ОП
нпАоп 0.00-1 .l5-07
нпАоп0.00-l.7l_lз
нIIАоп 0.00_5.11-85

нпАоп l1.1-1.07_90
нпАоп б0.3-1.01_10

Знае
Знас
Знае
Знас
Знае
Знае

Знае
Знае
Знас
Знас
Знае
Знае
Знае
Знас

Зага.гlьний курс з ОП
нпАоп 0.00_1.15-07
нIIАоп 0.00-1 .7l -l з
нIlАоп 0.00-1.75_15

нпАоп 0.00_1.80-18
нпАоп 0.00-5.1 1_85

нпАоп 0.00-5.12_0l
нпАоп б0.3-1,01-10



Шнурок
Сергiй
Iванович

голова koMicii

Члени KoMicii:

майст€р з елекгрохiмiчного
захнсry с.ттуrкби IIКЗ

ТОВ "Оператор ГТС
Украihи"

Богородчанське
лвумг

Знае
Знае
Знае
Знас
Знае
Знас
3нас
Знас

Мартиненко В.В.
i:Лисенко В.В.

ьчyI( А.В.

яшко В.А.

.Щатавилачi: 17.12.202l

Загальний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0.00-1.71_1з
нпАоп 0.00-1.75_15
нIIАоп 0.00-1.80-18
нIIАоп 0.00-5.11-85
нI]Аоп 0.00-5.12-0l
нпАоп 60.3-1.01_10


