
ДП "ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
(цп "гнмц")

протокол N 725_21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

20.|2.202l р.

Комiсiя у складi:

м. Киiв

Голови KoMicii Щержпрачi:

.Щегнери I.A. - в.о. Голови !ержпрачi

Заступника голови KoMiciI:

Семчука P.I. - начшIьника Головного управлiння Щержпрацi у
киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Рогозiна С.П. - заступника начtцьника управлiння - нач. вiддiлу
нагляду за об'екгами котлонагляду, пiдйом ними
спорудами та на транспортi управлiння нагляду в

промисловостi i на об'екгах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння .Щержпрачi у КиТвськiй
областi (за згодою)

Баношенко Н.М. - викJIадача Щержавного пiдприсмства "Головний
навчuIьно-методичний центр !ержпрачi" (за

згодою)

Мацiяшка В.Д. - заступника керiвника.Щепартаменту з охорони прачi
ФедерачiТ профспiлок УкраТни, викладач .ЩП
"ГНМЦ" (за згодою)



] |Болнар
евген
михайлович

Бурлачко
Владислава

,Щмитрiвна

ганевська
Лариса
миколатвна

Горбунова

Марина
пилипiвна

6 Горобечь
олена

4

в

головний iнжен€р

Добропiльського ВУВКГ

головний iнженер Торечького
вувкг

iнженер-енергетик служби

Лиманського ВУЕ}КГ

голова первинноl
профслйковоi органiзачii

,Щружкiвського ВУВКГ

юрисконсул ьт Тореllького
вувкг

голова первинноl
профспiлковоi органiзачii

Торчького ВУВКГ

Борисiвна

Знас Загальний курс з ОП

створена на пiдстаВi наказУ Щержпрачi вiЛ 18.10.202l р. N9 165 перевiрила знання наступних

законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичНОi ДОПОМОГИ

потерпiлим, електробезпеки, пожежнот безпеки (загапьний курс з оп) у наступних

працiвникiв:

ПiдприсмствоПрiзвище, iм'я
та по батьковi

Комунальне пiдприемство
"Компанiя "Вода

flонбасу"

KoMyHa,,rbHe п iдприемство
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

Комунальне пiлприемство
"Компанiя "Вода

!онбасу"

Комунальне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

Комунальне пiдприемство
"Компанiя "Вода

!онбасу"

Комунальне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.Д,онбасу"

Знас

Знас

Знас

Знас

Знас

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Зага.гlьний курс з ОП



Гриша
BiкTop
Андрiйович

Гунiн
Богдан
миколайович

l0 9ментьсва
олена
миколаiъна

Ддник
ВалIерiй
Олександрович

|2

начаьнrк виЕюбнжо-технiчноi
шrркбtt Торечькоm ВУВКГ

головний iнженер
селпдiвського Вувкг

начальник енерго-механiчноТ
слуrби Вопноваськоrо ВУВКГ

начальнпк вирбничо.технiчноi
служби Дррккiвською ВУВКГ

начаJIьник вирбншчо
експ.lryатачifi Hoi служби

АвдiТвського ВУВКГ

головний iнженер
Мярноградського ВУВКГ

гоltовний iH;KeHep Лиманською
вувкг

Комуна.гrьне пiлприсмство
"Компанiя "Вода

Донбасу"

Комуна.пьне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

Комунальне пiдпри€мство
"Компанiя "Вода

.Д,ошбасу"

Комуншьне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

l|онбасу"

KoMyHa.llbHe п iдпри€мство
"Компанiя "Вода

.Цонбасу"

Комуна.пьне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.[l,онбасу"

Комунальне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

,Щ,онбасу"

Знае

Знае

Не здавав

Знас

Знае

Не здавав

Знае ьниЙ курс з ОП

ий кур з ОП

ьниЙ курс з ОП

курс з ОП

ьниЙ курс з ОП

ьниЙ курс з ОП

ий курс з ОП



|4

15

lб

|7

18

l9

20

Жилiна
ольга

flмитрiвна

зеленська
олена
василiвна

Золясв
Сергiй
Анатолiйович

Iванченко
Микола
Iванович

Каушан
Сергiй
Олександрович

Кльосов
Андрiй
Федорович

начальник виробничо-технiчноi
слуlкби Костянгинiвського

вувкг

начальник виробничо-технiчноi
служби Лиманського ВУВКГ

голова первинноl
профспiлковоi органiзачii

лиманського Вувкг

юрисконсульт
костянтинiвського Вувкг

головний iнженер
Волноваського ВУЕ}КГ

головний iнженер

!ружкiвського ВУВКГ

lнженер-механlк АвдliЪоького
в}ъкг

Комунмьне пiдприемство
"Компанiя "Вода

!онбасу"

Комунальне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.Ц,онбасу"

Комуншt ьне п iлприсмство
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

Комунальне пiдлрисмство
"Компанiя "Вода

!онбасу"

Комунальне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

Донбасу"

Комуна,rьне п iдприемство
"Компанiя "Вода

.Д,онбасу"

Комунальне п iдприемство
"Компанiя "Вода

!онбасу"

Знае

Знас

Знае

Знае

Не здавав

Знас

Знае Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

ЗагагIьний курс з ОП

Загапьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП



2|

22

23

ковалiшен

Арryр
миколайович

Корчебна
оксана
Анатолiтвна

равченко
юбов
тепанiвна

Кравченко
олег
Валерiйович

26 Красна
Тетяна
Олександрiвна

Кузнсцов
Сергiй

24

25

головний lнженер
костянтинiвського Вувкг

голо8а первинноl
профспйковоТ органiзачii

селидiвського Вувкг

начilьник виробничо-
експлуатачiйноi служби

,Ц,обропiльського ВУВКГ

начшьник виробничо-технiчноi
служби Селидiвського ВУВКГ

начшьник енергетичноl
служби Костянтинiвського

вувкг

юрисконсульт .Щружкiвського
вувкг

головний tнжен€р Авдlaвського
вувкг27

Вiкторович

Знае Зага.гIьний курс з ОП

Комуна.пьне п iдприсмство
"Компанiя "Вода

.Д,онбасу"

Комунальне пiдприемство
"Компанiя "Вода

.Ц,онбасу"

Комунальне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

,Щонбасу"

Комунальне п iдприемство
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

Комунальне п iлприсмство
"Компанiя "Вода

[онбасу"

KoMyHa.ltbHe пiдприемство
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

Комунальне пiлприсмство
"Компанiя "Вода

flонбасу"

Знае

Знае

Знас

Знас

Знае

Знас

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП



28

iBHa

мельников
BiKTop
Iванович

30 Новак

29

Iгор
Сергiйович

зl оспеннiков
Максим
миколайович

олборонов
лександр
iкгорович

Попенко
олексiй
Юрiйович

з2

JJ

голова п€рвинноl
профпйковоТ органiзачii

.I|обрпЙьського ВУВКГ

начшьник механiчноi служби
.Ilружiвського ВУВКГ

заступник генераJlьного
директора

начiцьник €нергомеханrчноl
шужби Торчького ВУВКГ

начальник енерпетичноl
служби .Д,ружкiвського ВУВКГ

юрпсконсульт Волноваського
вувкг

голова цехового ком|тfrу
АвдiТвського ВУВКГ

донеuького Рву
з4

lBHa

Знае Загальний курс з ОП

2l 3 4 э 6

Комунмьне п iдприсмство
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

Комунальне пi.лприемсгво
"Компанiя "Вода

.Ц,онбасу"

Комуншtьне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

Комунальне пiлприсмство
"Компанiя "Вода

f{онбасу"

Комунальне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.Д,онбасу"

Комуна.пьне пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.Ц,онбасу"

Комунальнс пiлприсмство
"Компанiя "Вода

!онбасу"

Знае

Знае

Знае

Знае

3нас

Не здавав

Зага.гlьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загалlьний курс з ОП

Ъга.гtьний курс з ОП

Загалlьний курс з ОП

Загальний курс з ОП



шенко

зб

з,l Ткаченко

lтiшковськшй
Володимир
Вiкгорович

Юлiя
василiвна

38 холостенко
Василь
михайлович

Щшмбалюк
Родiон
Вiкторович

Чеботар
Олександр
Георгiйович

39

40

юрисконсульт .Щобропiльського
вувкг

lвчдlьник внрбнпо.
експлуатвчiПноi шужбl
воlшrоваського Вувкг

юрисконсульт Л инанського
вувкг

юрнсконсульт Авдiiвськоm
вувкг

начаJIьняк енерпо-меха}uчноl
оryхбх Селилiвською ВУВКГ

полова первинноl
профпiлкоюi органiзачii

волноьаоького Вувкг

заступник начаrlьника служби з

охорони працl

Комунальнс пiдприсмство
"Компанiя "Вода

.Д,онбасу"

Комунальне пiдприемсгво
"Компанiя "Вода

f|онбасу"

Комуна.гlьне п iлприсмство
"Компанiя "Вода

.Ц,онбасу"

Комуна.пьне пiлприсмсгво
"Компанiя "Вода

.Щонбасу"

KoMyHa.llbHe пiдприсмсгво
"Компшriя "Вода

,Ц,онбасу"

Комуна.гlьнс пiдприсмство
"Комп&нiя "Вода

.Щонбасу"

Комуна.пьне пiдприемчгво
"Компанiя "Вода

f[онбасу"

Не

Знае

Зна

Зна

ий курс з ОП

ий курс з ОП

й курс з ОП

курс з ОП

курс з ОП

иfi курс з ОП

Не

Не

Зна курс з ОП



l,
H$laJlbHl{K еllсргохсхан lчноi

qrr}rrй. Добрпiлюьюrc
вувкг

Голова KoMiciI Дерrсrrрацi

Заrтушrшк голови KoMicii

Члени KoMiciT:

Комуна.пьне il iлприсмсгво
"Компшiя'Воаа

Дофасу"

курс з ОП


