
дп,, головн иЙ н двчлльно-м Етодич н иЙ цЕнтр дЕржпрдцt"
(дп "гнмц")

протокол ль 681-21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

26.|I.2021' р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

мартиненка В.в. - начальника вiддiлу нагляду на виробництвi i на

об'скгах пiдвищеноТ небезпеки управлiння нагляду в

промисловостi i на об'сктах пiдвищеноТ небезпеки

Головного управлiння .Щержпрачi у КиТвськiй
областi

Членiв KoMicii:

чорного В.в. - заступника начальника вiддiлу нагляду в

машинобулуваннi та енергетицi управлiння нагляду

в промисловостi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки

Головного управлiння Щержпрашi у Киiвськiй
областi

ковальчука д.в. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'сктах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння Щержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.д. - заступника керiвника департаменту з охорони праui

ФедерацiТ профспiлок УкраТни, (за зголою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Щержпраui у Киiвськiй облаСТi ВiД

25.|0.202| р. J\Ъ 4386. р. JФ . перевiрила знання наступних законодавчих та нормативно-

правових aKTiB з охорони прачi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загшrьний курс з ОП); Правила беЗПеЧНОi

експлуатацii магiстра.гlьних гtвопроводiв (НПАОП б0.3-1.01-10); Типова iнструкцiя з

органiзацiI безпечного ведення газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5.11-85) у наступних
lвникlв:

лъ
зh

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

Знас,
не зна€

Примiтка
(Правила)

1 2 3 4 5 6

Днопрiснко
Iлля

Володимирович

провlднии lllжeHep сектору

лiагносryвання ГПА Схiдного

регlону пlдроздlлlв l]ри апаратl

ТОВ <Оператор ГТС
УкраТни>

Знас
Знас
Знае

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-5.1 1-85

нпАоп 60.3-1 .01-10

Бобряков
Анлрiй
Петрович

IльТнцев

олег
олегович

Знае
Знас
Знас

Знае
Знас
Знас

провlднии lнженер секгору

лiагносryвання ГПА Схiдного

регlону пlдроздlлlв при апаратl

провlдний lнженер сектору

лiагностування ГПА Схiдного

регlону пlдроздlлlв при апарат|

Голова

Члени

ТОВ кОператор ГТС
УкраТни>

ТОВ <Оператор ГТС
УкраТни>

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00_5.11-85
нпАоп 60.з-l .0l -l0

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-5.1 1-85

нпАоп 60.3-|.01-10
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