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Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Мартиненка В.В-

Членiв KoMicii:

Лисенка В.В.

Ковальчука А.В.

протокол ль 5б8/1_21

засiдання KoMicii з перевiрки знань

- заступни
та зв'язку
об'екгах

управлiн

булiвни
об'екгах

управлiн

3 питань охорони працl

м. Киiв

- начальн вiддiлу нагляду на виробництвi i на

об'екгах вишlеноi небезпеки управлlння нагляду

промисло i i на об'екгах пiдвищеноi небезпеки

Гол управлiння,Щержпрацi у Киiвськiй

областi

начаJIьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС
правлiння нагляду в промисловостi i на

iдвищеноi небезпеки Головного

Щержпрачi у КиiЪськiй областi

державного iнспекгора вiддirry нагляду у
li управлiнtш нагляду в промисловостi i на

пiдвищеноi небезпеки Головного

Щержпраui у Киiвськiй областi

засту ка керlвника департамеЕry з охорони прашi

Украiни, (за згодою)Мацiяшка В.А.
Фед i профспiлок



створена на пiдставi наказу Головного управлiння.щержпрацi у Китвськiй областi вiд

25.|0.2;2lp. lЛЪ +ЗВЪ. о. *, . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охорони працi:

;Ы;;;ii;";;;;".о ведення.*о""Ь.rr,еч их робiт (НПАОП 0.00-5.11-85) У НаСТУПНИХ

IнстрУкчiязорганiзаЦiТбезпечногоВеДенняВогнеВихробiтна
вибухопожежонебеЙечних та вибухонебезпечних об'сктах (нпАоП 0.00-5,12-01); Правила

безпечноi експлуатацii магiстральних газопроводiВ (НПАОП б0.3-1.01-10); ПРаВИЛа ОХОРОНИ

праui пiд час вантажно-розвантажувz}льних робiт (НПАОП 0,00-1,75-15); ПРаВИЛа ololoj,1 
,_"

працi пiд час 
"r*оr*"" робiт на висотi (нпдоП 0,00-1,15-07); Правила охорони працl пrд час

експлуатацii вантажопiдймальних kpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання

(нпдоП 0.00-1.80-18); Правила охорони прачi пiд час.екЙлуатаuii обладнаннЯ, Що прачюс пiл

тиском (нпдоП o.oo-r.Bt-tB); Правила о*оро"" прачi пiд час оботи з iHcTpyMeHToM та

пристрояМи (НПДОП 0.00-1.Zr-rЗ); Правило безryкилlри зберi aHHi, перевезеннi та

застосуваннi сильнодiючих отруйниri""оr"" щпt9Ч 0.00_1.45-69); Типова iнструкuiя з

З.перко
Богдан
Анлрiйович

Лютий
Володимир
Володимирович

патецький
IBaH

степанович

начшьник дiльницi, дшьниця
лiнiйноексшуатачi й Boi

шужби

нача:пьник дiльницi, дй ьни ця

служби енерговолопостачан н я

начаltьник слуrtби, служба
газорозподutьних станчtй

ТОВ "Оператор ГТС
Украiни" Бiбрське

лвумг

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" Бiбрське

лвумг

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" Бiбрське

лвумг

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00-5.11-85
нIIАоп 0.00-5.12-0l

нпАоп 0.00-1.15-0j
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-5.11-85
нпАоп 0.00-5.12-0l

нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-5.11-85
нпАоп 0.00-5.12-0l

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

Знае
Знае
Знас
Знае

Знас
Знае
Знас
Знае

працlвникlв:
Знас,

не знас
Примiтка
(Правила)ль

з/п

1

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

э 6
2 3 4

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" Бiбрське

лвумг

Знас
Знас
3нас
Знас

нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-5,11-85
нIIАоп 0.00-5.12-0l

1 .I|,аниляк
Анлрiй
миколайович

начшьник станuii, Гвс
,Щрозловичt



1 2 3 4 э 6

Знае
Знас
Знас
Знае
Знае

нпАоп 0.00-1 .l5-07
нtиоп 0.00-1,75-15

шиоп 0.00-1.80_18
нпАоп 0.00_5.11-85

нIIАоп 0.00-5.12-0l

5 Савула
Роман
степанович

начшlьник служби, служба

протиt<розiйного захисry
ТОВ "Оператор ГТС
Украiни" Бiбрське

лвумг

Сташко
Богдан
Богданович

Чабан
Владислав
васильович

MexaHiK. лйьничя с.гryжби

"Ав,тотранспоргне
господарсгво"

майстер з експлуатацii лiнiйноi
частини трубопроволiв,

дiльниця лiнiйно
експлуатачiй Hoi служби

голова koмicif

Члени Koмicii:

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" Бiбрське

лвумг

ТОВ "Оператор ГТС
УкраТни" Бiбрське

лвумг

нIIАоп 0.00-1.75-15
нIIАоп 0.00-1.81-18

нIIАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1 .45-69
нпАоп 0.00-1 .7l -l з
нпАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00_5.11-85

нпАоп 0.00-5.12-0l
нIIАоп 60.3_1.01-10

Знае
Знае

Знас
Знае
Знас
Знас
Знас
Знае
Знас

Ко

ненко В.В.

ко В.В.

ьчук А.В.

Датавидачi: 17.|2,202l


