
дп " головниЙ н двчлльно-м Етоди ч н иЙ цЕнтр дЕржп рдцl "
(дп "гнмц")

протокол ль б22_21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

|2.|1.202| р.

Комiсiя у складi:

Мартиненка В.В.

Баношенко Н.М.

Голови KoMicii Щержпрацi :

.Щегнери I.A.

Заступника голови KoMicii:

Семчука P.I.

Членiв KoMicii:

- в.о. Голови !ержпрацi

начальника Головного управлiнrrя Щержпрацi
киiвськiй областi

- начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i
об'екгах пiдвищеноТ небезпеки управлiння на
промисловостi i на об'екгах пiдвищеноТ небез
Головного управлiння .Щержпрачi у Киiвськiй
областi (за згодою)

викJIадача,,Щержавного пiдприсм ства " Головн
навчiulьно-методичний центр Щержпрацi" (за

зголою)

- заступника керtвника департаменту з охорон
Федерацii профспiлок УкраТни, (за зголою)

КиТв

яДУ В

ки

Мацiяшка В.А. прачi



створена на пiдставi наказу .Щержпрацi вiд l8.10.202l р. Jф l65 перевiрила знання наступних
законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони прачi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичнОТ ДОпОМОГИ

потерпiлим, електробезпеки, пожежноТ безпеки (Загаlrьний курс з ОП); Iнструкцiя з органiзаЦii
безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'сктах (НПАОП 0.00-5.12-0t); Правила безпеки при експлуатацiТ засобiв i систем
автоматизацii та управлiння в газовiй промисловостi (НПАОП l 1.1- l .07-90); Правила безпеки
систем гzLзопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правила безпечноТ експлуатачiТ магiстральник
гiвопроводiв (НПАОП 60.3-1.01-10); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висdтi
(НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони працi пiд час експлуатацiI обладнання, що працюс цiд
тиском (НПАОП 0.00-1.81-18); Типова iнструкцiя з органiзацiТ безпечного ведення
газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5. 1 1 -85) у наступних прашiвникiв:

ль
з/п

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

Знас,
не зна€

Примiтка
(Правила)

l 2 3 4 5 6

| |Кутирьов
Андрiй
Вiкторович

начшьник Лiнiйно виробничо -

лиспетчерсько'i служби

Голова KoMicii Держпрац 1t<

Заступник голови ком

Члени KoMic

ТОВ "Оператор ГТС
Украiни" Краматорське

лвумг

Знас
Знас
Знас
Знае
Знас
Знас
Знас
Знас

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1 .l$-07
нпАоп 0.00-1.7б_l5
нпАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00_5.11_85
нпАоп 0.00-5.12_0l
нпАоп l1.1-1.07-90
нпАоп 60.3- l .0l- l 0
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:_' ,I[егнера

Семчук

Мартиненко В.В.

ошенко

цiяшко В.А.

Дата видачi: 12 ll 202l


