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засiдання koMiciТ з перевiрки знань
з питань охорони прачi

1р.

у складi:

KoMiciT:

говiна е.П. - заступника начаJIьника уп
вiддiлу нагляду за об'скгами
пiдйомними спорудами та на

нагляду в промисловостi i на
небезпеки Головного управлi
киiвськiй областi

KoMlcl1:

Мартиненка В.В. - начаJIьника вrддlлу нагляду на

об'екгах пiдвищеноi
промисловостi i Ёа об'скгах
Головного управлiння
областi

КоМьчука А.В. - головного державного lнc
булiвничтвi управrriнЕя наг
об'екгах пiдвищенот небезпе

управлiння !ержпрачi у Ки

- заступника керiвника депМ4ц,iяцlка В.А.
Фелерачii профспiлок У

працl

rпах п

. КиIв

r вiддi
| пром
оловн
й облt



створенh на пiдставi наказу Головного управлiння Щержпрачi у Китвськiй областi вiд

25.10,2Q21. р. Ne 4386. р. Ns . перевiрила знанItя наступних законодавчих ,la нормативно-

правових aKTiB з охорони прачi:

Irfiструкчiя з органiзачiI безпечного ведення вогневих робiт на

вибухоtIожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'сктах (НПАОП 0.00-5.12-0l), ПРаВИЛа

безпечriоТ експлуатацiТ магiстральних газопроволiв (НПАОП 60.3- l .0l - l 0); ПРавила охорони
прачi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-1 .62-|2); Правила охоронИ працi пiд час

вантажI[о-розвантажувЕlльних робiт (НПАОП 0.00-1.75-15); Правила охорони працi пiд час

виконаfiня робiт на висотi (НПАОП 0.00-1 .15-07); Правила охорони прачi пiд час

газоелеlстричного, контактного, кисневого та плазмового рiзання металiв (НПАОП 28.0-1.35-
14); Прфвила охорони працi пiд час експлуатацiI вантажопiдiйма,lьних KpaHiB] пiдiймальних
пристрфТв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила oxopoHfi працi пiд час

експrry4тачii навантажувачiв (НПАОП 0.00-1.8З-l8); Правила охорони прачi гiiд час зварювання
металiф (НПАОП 28.52-|.31-13); Правила охорони прачi пiд час роботи з iHctpyMeHToM та
пристрФями (НПАОП 0.00-1 .71-13); Типова iнструкчiя з органiзаuiТ безпечног|о ведення

печних робiт (НПАОП 0.00-5.11-85) у наступних працiвникtв:

м
з/п

ПРiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприемство

Знас,
не зIlас

Примiтка
(Правила)

1 2 3 4 :! 6

l ьабiй
о.гцег

Оrюксандрович

виконааеllь робiт лiльничi Nл 2 ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" ОРУ

Знае
Знас
Знае

нпАоп 0.00-| .75- l5
нпАоп 0.00-5.11-85
нпАоп 60.3-1.01-10

IcaKoB
€вген
Олександрович

Манзя
Михайло
Петрович

Остапчук
,Щтuитро

Вололимирович

Паламар
Анлрiй
миколайович

начшьник планово-
виробничого вiдлiлу

начал ьник лабораторi'i
неруйнlвного контролк)

MexaHlK дlльниц| з ремонry
засобiв ЕХЗ

ТОВ "Оператор ГТС
УкраIни" ОРУ

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" ОРУ

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" ОРУ

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" ОРУ

нпАоп 0.00-5.12_0l

нпАоп 0.00- l .l 5-07
нпАоп 0.00-5.1 1-85

нпАоп 0.00-5.12-0l

нпАоп 0.00-1 .62-12
tlпАоп 0.00- l .75- l 5

Знас

Знас
Знас
Знас

Не здавав
Не здавав

8иконавеLlь робiт лrльниur N l Знас нпАоп 0,00-1.75-15



начальник дiльницi N9 l ТОВ "Оператор ГТС | Не злавав
УкраТни" ОРУ | Не здавав

Не здавав
Не здавав

нача.льник дiльницi Nр -'l ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" ОРУ

Знас
Знае
Знае
Знае

головний |нженер ТОВ "Оператор ГТС
Украiни" ОРУ

Знае
Знае
Знае
Знас
Знае
Знас
Знае
Знас
Знас

кии начшьни к автотанспортноl
служби

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" ОРУ

Знае
Знае

Аоп 0.00_1.7
Аоп 0.00-5.1
Аоп 28.0-1.
Аоп 28.52-1.

Аоп 0.00-5.1
Аоп 28.0-1.з
Аоп 28.52-1

пАоп 0.00-1 .I
пАоп 0.00-1.
пАоп 0.00-1.
Аоп 0.00-1.

пАоп 0.00_1.

пАоп 0.00_1

Аоп 28.0-1.
Аоп 28.52-1.

Аоп 0.00-1

-|5
-0l
|4

l- lз

-l5
-0l
-|4
1-1з

Голова KoMiciT

Члени KoMiciT:

вirльчук

ацiяшко
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