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протокол ль 560/1_21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

|7.|2.2021' р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. Киiв

- начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на

об'скгах пiдвищеноТ небезпеки управлiння нагляду в

промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння,Щержпрачi у КиiЪськiй
областi

Мартиненка В.В.

Членiв KoMicii:

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

об'скгах пiдвищеноI небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у Киiвськiй областi

Кова-гrьчука д.В. - головного державного lнспектора вlддlJry нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння Щержпрацi у Киiвськiй областi

МацiяшКа В.д. - заступника керiвника департаменту з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння.Щержпрацi у Киiвськiй областi вiд
25,|0)02L р. JФ 438б. р. }Ф . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охорони прачi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени прачi, надання домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загалlьний курс з ОП); Iнструкuiя з органiЗаuiТ

безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибцонебезпечних
об'ектах (НПДОП 0.00-5.12-01); Правила безпеки систем гtвопостачання (НПАОП 0.00-1.76-

l5); Правила безпечноi експлуатацii магiстральних гдlопроводiв (НПАОП 60.3-1.01-10);
Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувiIльних робiт (НПАОП 0.00-1.75-15);
Правила охорони праui пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00-1,15-07); ПРаВИЛа

охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймаrrьних пристроiЪ i

вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуаташiТ

обладнання, що працюе пiд тиском (НПАОП 0.00-1.S1-18); Правила охорони праui Пiд чаС

роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правило безпеки при збеРiГаННi,

перевезеннi та застосуваннi сильнодiючих отруйних речовин (НПАОП 0.00-1.a5-69); ТИПОВа

iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5.11-85) У
наступних працiвникiв :

Примiтка
(Правила)

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

MopKBiH
Владислав
миколайович

Сверллов

Юрiй
вiталiйович

lнженер елеffiрffiхнlчноl
лабораторii

начальник peмoffio-
ексrшуатачiйноi дйьничi Короп

дйьницi ЛЕС

ТОВ "Опсратор ГТС
УкраТни" Боярське

лвумг

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" Боярське

лвумг

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1 .l5-07
нпАоп 0.00-1.7|-13
нтIАоп 0.00_1.75-15
нпАоп 0.00_1 .,16-\5

нIIАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00-5.11_85

нпАоп 0.00-5.12_0l
нпАоп 60.з_| .01-10

Знае
Знас
Знас
Знас
Знае
Знае
3нае
Знае
Знас

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

нIIАоп 0.00-1 .45-69
нпАоп 0.00_1.80-18
нIIАоп 0.00-1 ,81-18
нIlАоп 0.00-5.11_85
нпАоп 0.00-5.12-0l
нпАоп 60.3-1.01-10



ддспепер з тр:цспорlування
газу II категорii дiльншцl JВДС

Голова KoMiciT

Члени KoMicii:

ТОВ "Оператор ГТС
Украiни" Боярське

лвумг

нIцоп 0.00_5.11_85

нIIАоп 0.00-5.12_0l
нIIАоп 60.з_1.01-10

Не здавав
Не здавав
Не здавав

Мартиненко В.В.

чук А.В.

шко В.А.

Дата видачi: |'l .l2.202l


