
дп "головниЙ ндвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдц|,'
цп "гнмц)

ПРоТокоЛ ла 229-2l

здсiдання KoMicii з перевiрки знаllь
з питань oxopoHtl прачi

27.05.202| р.

Комiсiя у складi:
Голови комiсii.Щержпрачi :

Сажiснка В,В. - т,в.о. Голови rl|сржttраrti

м. КиТв

Засryпника голови KoMiciT:

Семчука P.I. - начiцьника [-оловtiого управJIirtня [сржltраui у
киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В. - начальника вi,uiл!,наглялу lta виробниttlвi i lta
об'сrгах пiдвиlltснtrТ ltебезttски r ttpaB.tittttя llirl, lя, l\ lt

ttромисловос t i i Hu об'r Kt ах tri.tBиtttcttпi llсбс rttcKlr
Головtlого управлiнrlя [ержпраlti у Киiвськiй
областi

Мацiяшка В.А. - засryлника ксрlвника лепартамсllгу ] охороllи tlpalL|
ФедерацiТ профспiлок Украiни. (за зло,lою)

Баношенко Н.М. - викладача Лсржавного пiлприr.лtства "I-о_rовttий
навчaцьно-методичний uентр .I|ержпрачi'' (за
згодою)



сl,ворева яа пiдставi наказу Держпрацi вiд l5.05.20l7 р, N!65 перевiрила знання tlаст}tlни\
]ахонодавчих га нормативно-правових aKTiB з окорони праul:

Законодавчi акти r охорони прачi. l iгiсни лрацl. падання ,tоvе.,lи ч lloi ,,lопомоl и
потерпiлим, слектробезпеки, пожежноi безпеки (Заллiпьний курс з ОП) у rlac r1,1lних

икlв:

JT!

з/п
Прiзвище, iM'r
тд по батьковi ПOслда Пйпрпсмство

Знас,
не lяас

Првпtiткr
(Правпла)

l ,, з 1 5 6
l

олена
ПАТ "Житомиргаr" знас ЗагаJlьний к)р( l()ll

БубЕовr
наrалiя
Вiкгорiвна

СергiП
леонiдович

глсцсвич

lгорiвва

гнатюк

BIKTopiBHa

Голуб
Олександр

ПАт "одесагаr'

ПАТ "Кремснчукгаr"

ПАТ "киiвоблгаr"

АТ " в iн н ицr газ''

Загеrыlий K)rpc ] ol1

зl,а(

знас

знас

Зага_l ьний к} рс ] ()lI

Загаrьний курс з ()Ii

Загмьний Kvpc з OIi

Зrlаt ЗагаJlьний Kvpc з ()ll



]0

До.Iговr
Марiя
ФеофанiЕна

коrrсснпк
Василь

Копrнiчук
Сергiй

памова
lрина

Пiдлуr(нr
свiтлана
Iваяiвна

пiкаловд
ольm
МикоJаiъна

Il

12

l] ПАТ "Криворiжга1" Знаr ЗаIаlыlий N\рс l('Il

з 4 5 6

7 Грпцюк
Тарас

Дмитович

ПрДТ "|'ернопiльгаз" знаa Загмьний курс з ОП

ПрофесiПна спiлка
працlвникlв гаrових
господарств Украiнл

ПАl'"Волиныэз"

ПАТ "Чернiвlllгаr"

ПрАТ "Уманьгаз"

ПАТ "Запорilfiга]"

ЗагаJlьн ий к}рс l ( )ll

lаrаlьний к\рс r ()|l

Заl лlьний N\,рс l Oll

ЗаIаJlьний кур! l ()Il

Загfulьний к\рс ] ()Il

зllа(

зllас

Зна.

Зltас

Зlt ас



]4 сагачко
олеr
олеговлч

Ганна

Петiвна

Тзрасенко
Павло
Петович

Цl,ркунов

Георгiйович

Янчук

Ат "[|олтаваrа:]" Загальний курс ] ()[l

fалмьllий курс ] OIl

ЗагаJlьний курс з ()ll

Зага-lыlий курс ] ()ll

ЗагаJlь}lий Kvpc t ()ll

15

r&ryпшl шфtr Lвпкlйю,

ПАт "Микола-lяга1"

ПАТ "счмигаз"

tIAI "Чернiгiвгаз"

ЛрофесiПна сп,лка
працlвник!в в]ових
господар€тв У кра-tни

зна.

знас

зt|а.

зна.

Сажiснкtr I].B.

Семчук P,L

]6

\7

]8

Голова KoMicii Держпрацi

3асryпник голови KoMicii

Члени KoMicii: l иl|еllко El. [].

iяluко В,А,

,llala в!хачi ]70i ]0]]


