
дп .головний нлвчлльно,мЕтодичний цЕнтр дЕр]l(прлц|"
0цп "гнмц,)

ПРоТокол Ng 286-20

засiдання KoMicii э перевiрк1l знань
з питань охоронп працi

30.10.2020 р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

- дирекгора.t!Л "Головний навчально-методичний

uентр ,Д,ержпрачi"

- полковника вн}трiшньоТ служби у вiлставчi,

викладача Дп "головний навча,,lьно-методичний

центр .Щержпрачi"

Субботiна В.М.

Членiв KoMiciI:

олiйника А.М.

Куппера Ю.М. - викJrадача з пожежяот безпеки



Прiзвище, iпr'я
та по бдтьковi Пiдприсмство

створена на пlдставi наказу Головного управлiння !ержпрацi по
]7,09 l9 р. N9 457З з Irитань спецiмьного навча пя (пожежно-техпiчний
працiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою

Киiвськiй областi вiд
MiHtMyM) для

Андрiiв
олег
Дмитрович

Байхапов
Михайло
Джаммович

Болховiтiн
Микола
Iванович

Дiдок
Андрiй
вiталiйович

MapynraK
олег
llетрович

заступник начiI!ыlика
управлlпня, начaцьник
вiд,liлу лiIliйноi частини
МГ. ГРС та паспортизацii

ТОВ ,ОПЕРАТОР
гАзотрАгIспортноi
сисl,гми укрА]iни"

Зябченко
Юрiй
Дмитрович

кононенко
Руслан
Володимирович

котлiш
BiKTop
михайлович

макогон
Сергiй
Леонiдович

начапьник управлtння
газовимIрювань та

метрологll

начальник управлtнllя
охорони праIll та
пожежноi безпеки

головвий iнженер

заступник нача],Iьника
вijцiлr охорони llрац|

гепермьпий директор

начмьник вiшliлч
охорони лрацt

засryпник начмьника
управл,ння - нач&пьник
вlд,ll-пу компресорн их

станлiй

ТОВ ,ОПЕРАТОР

гАзотрАIlсIlортtlоi
систЕми укрАпlи"

l,ов ,опЕрАтор
ГАЗОТРАНСПОРТНОI
систЕми укрлiни"

Tot] "опЕрАтор
глзотрАнспортноI
СИСТЕМИ УКРАIНИ"

l,ов "опЕрАтор
ГАЗОТРАНСIIОРТНО[
систЕми укрАiни.

ТОВ "ОПЕРАТОР
ГАЗОТРАНСПОРТНО[
систЕми укрАiIlи,

тов "опЕрА,гор
ГАЗО-ГРАНСПОРТНОI
систЕми укрА[ни"

,],ов "опЕрАтор
I,АзотрАнспортноi
систгми укрл jil]и.

ТОВ ^ОПЕРАТОР
гАзотрАнспортноi
систЕми укрА'[ни,,

-rов "ollDPATOP
ГАЗОТРАI IСПОРТНОi
систЕми укрАlни,,

заступник головного
lнжепера

Знас

Знас

Знас

Знас

Знас

Знас

знас

Горбунов
олег
Володимирович

заступник начмьника
управлjння - начмьник

Bljцll]Iy енсргетики

Зltас

Знас

10 Знас



I] Нrзареrrко
Iгор
Вiкгорвич

Присяlкпюк
Андрiй
Вiкгорович

начЕцьник управJIlння
автоматизацiТ та зв'язку

начальник вiддiлу
головного MexaHiKa

сsмчешко
lBaH
Анатолiйови,l

начальник управлiння
транспорryвання газу

ТОВ "ОПЕРАТОР
ГАЗОТРАНСПОРТНОI
систЕми укрАiни.

ТОВ ,ОПЕРАТОР

ГАЗОТРАНСПОРТНОI
систЕми укрАiни"

ТОВ "ОПЕРАТОР
гАзотрАнспортноi
систЕми укрАiни"

Субботiн В.М.

Куппер Ю,М.

12

Знас

Знас

голова koMicii

rlлени KoMicii: ,6р

олiйник А. ]
lt1,1( 1,1ич|lйл

!iлlil,р
rlLрr(прдцI,


