
ДП "ГОЛОВНИЙ НАВЧЛЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
цп "гнмц")

ПРоТокоЛ Nq 535/1-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

|7.|2.202l р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Мартиненка В.В. - начz}льника вiддi.гrу нагляду на виробницгвi i на

об'екгах пiдвищеноi небезпеки управлiння нагляду в

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

Членiв KoMicii:

Лисенка В.В. - заступника начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС
та зв'язку управлiння нагляду в промисловостi i на

об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння flержпрацi у КиiЪськiй областi

Ковальчука Д.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду у
булiвниuтвi управлiння нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.Д. - заступника керiвника департам9нту з охорони працi
Федерацii профспiлок Украiни, (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння.Щержпрачi у Киiвськiй областi вiд
25.10.202| р. Nч 438б. р. N9 . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Iнструкцiя з органiзацii
безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'ектах (НПАОП 0.00-5.12-01); Правила безпечноi експлуатацii магiстральних газопроводiв
(НПАОП 60.3-1.01-10); Правила охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП
0.00-1.15-07); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском
(НПАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони прачi пiд час роботи з iHcTppleHToM та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13); Типова iнструкцiя з органiзачiТ безпечного ведення г&}онебезпечних

Голова KoMiciT Мартиненко В.В.

Члени исенко

ьчук А.В.

яшко В.А.

Дата видачi: 17.12202l
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Примiтка
(Правила)

1 2 3 4 :) 6

l Кирлrенко
Анлрiй
Ва.тlерiйович

lнженер з ко}trролю систем
облiку mзу

ТОВ "Оператор ГТС
Украiни" XapKiBcbKe

лвумг

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Це здавав

Загальний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0.00-1.71-1з
нпАоп 0.00_|.81_18
нпАоп 0.00-5.11-85
нпАоп 0.00-5.12-0l
нIIАоп 60.3-1.01-10


