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Комiсiя у складi:

Голови KoMicii .Щержпрацi:
Сажiенка В.В.

Заступника голови KoMtcri :

Семчука P.I.

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В.

Баношенко Н.М.

- т.в.о. Голови,Щержпрацi

начальника Головного управJIl
киiвськiй областi

- начальника вlддlлу нагляду на

об'скгах пiдвищеноi небезпеки
промисловостi i на об'скгах пi
Головного управлlння
областi

викJIадача Щержавного пiдпр
навчально-методичний центр
згодою)

- застуtIника керlвника департаМацiяшка В.А.
Федераuii профспiлок Украiни,

працl

Киiв



створена на пiдставi наказу.Щержпрацi вiд 15.05.2017 р, Nэ б5 перевiрила знання наступних

законодавчих та нормативно-правових aKTiB з oxopoнLl працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надаIIня домедичноi допомоги

потерпiлим, олектробезпеки, пожепсноi безпеки (Загальний курс з ОП); Iнструкцiя з органiзацii

безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних

об'ектах (нпдоП 0.00-5.12-01); Правила безпеки при виробництвi та спо}киваннi пролуктiв

роздiлення повiтря (нпАоП 0.00-1.65-88); Правила безпеки при ексrrлуатацiТ засобiв i систем

uuro"ur".uuii та управлiння в газовiй промисловостi (НПАоп 1 1 .1 - 1 .07-90); Правила безпеки

систем газопостачання (НПДоп 0.00-1.76_15), Правила безпечноi експлуатацii магiстральних

газопроводiв (НПАОП 60.3_1.01-10); Правила охорони прачi на автомобiльному транспортi

(нпдоП 0.00-1 .62-|2);ПРавила охоронИ працi пiд чаС вантажно-розвантажувальних робiт
(нпдоп 0.00-i.75-15); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на виоотi (нпАоп
0.00-1.15-07); Правила охорони праui пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB,

пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони

працi Пiд .1ng експлуатацii навантахсувачiв (нпАоП 0.00-1.83-18), Правила охорони праui пiл

uu. .п..rпУатацii обладнанНЯ, ЩО працIоС пiд тиском (нпАоП 0.00- 1 .81- 1 8); Правила охорони

прачi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАоп 73.1-1.11-12); Правила охорони прачi

Пlд.ru" роботЙ з iHcTpyMeFIToM та пристроями (НПАОП 0.00_1.71-1З); Типова iнструкuiя з

органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт (нпАоП 0.00-5.1 1-85) у наступних

п вникlв:

N!
з/п

Прiзвипtе, iм'я
та по батьковi Посада Пiдпрлtемство

Зtrае,
не зна€

Примiтка
(Правила)

l ) 3 4 5 6

1 Галькiв
Ярослав
олексiйович

начшьtlик компресорноl
станцii КС-4

ТОВ "Олератор ГТС
УкраТни"

Богородчанське
лвумг

Знас
Знас
Знас
Знас
Знас
Знае
Знас

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1 .l5-07
нпАоп 0.00-1.71-1з
нпАоп 0.00-1.75-15
нгtАоп 0.00-5.11-85
нпАоп 0.00-5.12-0l
нпАоп 60.3-1.01-10

Лушпак
Тарас
Володимирович

Мiшук
Петро
степанович

засryпник начшьника
управлlн ня

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТtlи"

Богородчанське
лвумг

ТОВ "Оператор ГТС
У краТн и "

Богородчанське
лвумг

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1 .62-|2
нпАоп 0.00-1.71-1з
нпАоп 0.00- l .75- l 5

нпАоп 0.00-1.76-15
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00-1 .8з-l в

нпАоп 0.00-5.1 1-85

нпАоп 0.00-5.12-0l
нпАоп l ].1-1 .07-90
нпАоп 60.з-1.01-10
нпАоп 73.1-1 .l 1-1 2

начшьник слулсби

газовим lрювань та Nlе,трологlI

Знае
Знас
Знае
Знас
Знае
Знае
Знае
Знае
З н ае
Зllас
Зttас
Знае
Знас
Знас

З ll а е
Знае
Знае
Знас
Знас
Знас
Знас

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0,00-1.65-88
нпАоп 0.00-1.71-1з

нtlАоп 0.00-1.75-15
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-5.11-85



Римарук
Андрiй
Петрович

Знае
Знае
Знае

Знае
Знае
Знае
Знас

0.00-5.12t01
п l1.1-1.07|90

60.з_l.gl ьl0

ий rrypc з ОП
оп 0.00_5.11-85

0.00-5.12-0l
оп 60.з-1.0п-l0

начаrrьник лiнiйноi виробничо-

диспетчерськоi с;t}жби

Голова KoMicii Щержпрачt

Засryпник голови KoMicii

Члени KoMicii:

ТОВ "Оператор ГТС
УкраiЪи"

Богородчанське
лвумг

Сажiенко В.

Семчук P.I.

Мартинен

Баношенко

Мацiяшко

.Щата вилачi 08. l 0.202l


