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засiдання KoMicii з перевiрки.знань
з питань охорони працl

29.|0.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT .Щержпрачi :

.Щегнери I.A.

Заступника голови KoMicii:

Стахiвського С.М.

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В.

Баношенко Н.М.

- в.о. Голови flержпрачi

- Засryпника начальника Голо

Щержпрачi у Киiвськiй областi

- начаJIьника вiддiлу нагляду на

об'скгах пiдвищеноТ небезпеки
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навчально-методичний ценц
згодою)

- заступника керiвника депМацiяшка В.А.
Федерачii профспiлок YKpaiH , (за зголою)
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йхстворена на пiдстаВi наказУ Щержпраui вiд l 8. l0.202 1 р. Ns l 65 перевiрила зЕання наступн

законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони прачi:

потер
безпе,
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газопl
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аконодавчих та нормативно-правових aKTlB з охорони працl:

Законодавчi акти з охорони прашi, гiгiени прачi, надання домедичноТ допомоги

tотерпiлим, електробезпеки, пожежноТ безпеки (Загальний курс з ОП); lнструкчiя з органiза

iезпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних

lб'сктах (нпдоП 0.00-5.12-01); Правила безпеки при експлуатацiТ засобiв i систем

lвтоматизацii та управлiння в газовiй промисловостi (НПАоп 1 l .1- l .07-90); Правила безпеl

)истем гilзопостачання (НПДоп 0.00-1.76-15); Правила безпечноi експлуатацiТ магiстральнl
.азопроводiв (НПДОп б0.3- l .01- 1 О); Правила ексrlлуатацii електрозахисних засобiв (нпАо
+0.1-1.07-01); Правила охорони праui для працiвникiв лiсового господарства та лiсовоТ

lромисловостi (НПдоп 02.0-1.0а-05); Правила охорони прачi на автомобiльному транспор,

lнпдоП 0.00-1 .62-|2);Правила охорони прачi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт

lнпдоп 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 газоелектричного, контактного, кисневого та

плазмовоГо рiзання металiв (нпАоП 28.0-1.35-1а); Правила охорони праui пiд час експлуа,I

вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП

0.00-1.80-1S); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тискс

(нпдоП 0.00- 1 .8l - 1 8); Правила охорони праui пiд час експлуатацiТ тепломеханiчного

обладнання електростанцiй, теплових мереж i тепловикористовув€UIьних установок (нпАо
0.00-1.69-13); Правила охорони прачi пiд час зварювання металiв (НПАОП 28,52-|.31-1 3);

Правила охорони прачi пiд час роботи в хiмiчних лаборатоРiях (НПАОп7з,1-1.11-12); Пра

o*opon, праui пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-1З); Прави

безпъки при зберiга*rнi, .,еревезеннi та застосуваннi сильнодiючих отруйних речовин (нпА
0.00-1 .45-69); ТИпова iнстlукчiЯ з органiзаЦiТ безпечнОго ведення газонебезпечних робiт
(НПАОП 0.00-5.1 l-S5) у наступних працiвникiв:
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ТОВ "Оператор ГТС
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Загальний курс
нпАоп 0.00-1
нпАоп 0.00-1
нпАоп 0.00-5
нпАоп 60,3-1
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