
ДП "ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
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протокол J\b 5б911_21

засiдання KoMiciT з перевiрки знань
з питань охорони працi

|7.|2.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. Киiв

Мартиненка В.В. - начальника вiддiлу нагляду на виробницгвi i на
об'скгах пiдвищеноТ 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 .Щержпрацi у Киiвськiй областi

Кова_гlьчука А.В. - головного державного iнспектора вiддilry нагляду у
булiвничтвi управлiнtш нагляду в промисловостi i на
об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння,,Щержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.Д. - заступника керiвника департаменту з охорони прачi
Фелерачii профспiлок Украiни, (за згодою)



створена на пiдстаВi наказу Головного управлiння.Щержпрацi у КиТвськiй областi вiд25.10.202l

р. Nч 4386. р, }Ф . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-праВоВиХ aKTiB З

охорони працi:

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

потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (загальний курс з Оп); Iнструкцiя з органiзацiт

безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних

об'сктах (НПАОП 0.00-5.12-0l); Правила безпски при експлуатацii засобiв i систом
автоматизацii та управлiння в газовiй промисловостi (НПАОП 1 1 .l - 1 .07-90); Правила безпеки
систем гiLзопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила безпечноi експлуатацiТ магiстральних
гiвопроводiв (НПАОП б0.3-1.01-10); Правила експлуатацii електрозахисних засобiв (НПАОП
40.1-1.07-01); Правила охорони прачi для працiвникiв лiсового господарства та лiсовоТ

промисловостi (НПАОП 02.0-1.04-05); Правила охорони прачi на автомобiльному транспортi
(НПАОП 0.00-1 .62-12); Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувzIльних робiт
(НПАОП 0.00-1.75-15); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП
0.00-1.15-07); Правила охорони прачi пiд час гшоелектричного, контактного, кисневого та
плчLзмового рiзання металiв (НПАОП 28.0-1.З5-14); Правила охорони прачi пiд час експлуатачii
вантажопiдiймшlьних KpaHiB, пiдiйма-гlьних пристроiЪ i вiдповiдного обладнання (НПАОП
0.00_1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском
(НПАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii тепломеханiчного
обладнання електростанцiй, теплових мереж i тепловикористовувiIльних установок (НПАОП
0.00-1.69-13); Правила охорони працi пiд час зварювання металiв (НПАОП 28.52-|.31-13);

Правила охорони працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАОП 73.1-1.11-12); Правила
охорони працi пiд час роботи з iнструплентом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правило
безпеки при зберiганнi, перевезеннi та застосуваннi сильнодiючих отруйних речовин (НПАОП
0.00-1.45-б9); Типова iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт
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диспетчер з транспорryшння
газу

голова koMicii

Члени KoMiciT:

ТОВ "Оператор ГТС
Украihи" Золотонiське

лвумг

Зага.гtьний курс з ОП
нгlАоп 0.00_1 .76-15
нпАоп 0.00-1.81-1E
нIиоп 0.00_5.11_85
нпАоп 0.00_5.12-0l
нпАоп 60.3-1.01-10

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

ненко В.В.

Датавидачi: l7.12.2O2l


