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ПРоТокоЛ Nq 7б1-21

засiдання KoMici[ з феревiрки знань
з питань охорони працi

l0.L2.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciI .Щержпрацi:

.Щегнери I.A.

Засryпника голови KoMicif:

Стахiвського С.М.

Членiв KoMicii:

Рогозiна е.П.

Баношенко Н.М.

- в.о. Голови .Щержпрачi

- заступника начirльника
.Щержпрацi у КиiЪськiй

м. Киiв

управлiнння

_ нач. вlддlJry

, пlдиомними

киiъськiй

методичний

охорони прац1

Головного
областi

спорудам4 та на транспортi iння нагляду в
промислоЁостi i на об'екгах пi небезпеки

- заступника начальника управлi
нагляду за об'скгами котлонагл

Головного управлiння rЩержп
областi (з4 згодою)

- викJIадача ЩП "Головний
центр .Щерfiпрацi"

- заступника керiвника депа
Федерацii профспiлок УкраiЪи,
згодою)

Мацiяшка В.А.
а (за



Бала
Тарас
Петрович

Галянт
Сергiй
романович

Калiнiна
Надiя
олегiвна

Коротя
Мирослав
Iванович

Кукоба

.Щмитро
Валерiйович

lнженер-пдрmехнlк
Чорrкiвськоi лйьничi РОВР у

ТерноцЬьськiй областi

директор з кап|тального
булiвнишrва

голова первинноl
профспiлковоi органiзачii

Голова правлiння

дирекюр технlчнии

СТВОРеНа на пiдставi наказу !ержпрацi вiд I 8.10.202l р. Nч 1б5 перевiрила знання наступних
законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працi:

Газопроводи з полiетиленових труб (ДБН В.2.5_41:2009); ДБн 8.2.5-20:20l8
Газопостачання (.щБН B.2,5-20.2018); Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надання
домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (ЗагшlьниЙ курс з ОП);
Правила безпекИ систеМ гщопостачання (НПАоп 0.00_1.76-15); Правила охорони працi на
автомобiльному транспортi (нпАоП 0.00-1 .62-12) у наступних працiвникiв:

РОВР у Тернопiльськiй
областi

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"опЕрАтор

гАзорозподIльноi
систЕми

"волиньгАз,,

ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД
шуБЕрт УKPAIHA лу ,,

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
,опЕрАтор

гАзорозподlльноi
систЕми,волиньгАз"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"опЕрАтор

гАзорозподlльноi
систЕми

"волиньгАз"

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Знае

Знае

Знае
Знае
Знас
Знае
Знас

Знас
Знас

Знае
Знас
Знае
Знае
Знас

3агалlьний курс з ОП

ШН 8.2.5-20:20l8
ДБН B.2.5-4l:2009

Зага-llьний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1 .62-12
нIIАоп 0.00-1 ,,76-|5

Загагlьний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.76-15

ДБН B.2.5-20:20l8
ШН B.2.5_4l:2009

3агальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1 .62-12
нIIАоп 0.00-1.76-15



10

Маг.

Коллау
Маркус

Мgrьник
олег
Володимирович

Островецький
Анлрiй
остапович

Степанов

IIгор
евгенiйович

лнреlпор фiмнс.овld

Голомсу.ry

начыlьнlтс слуrсби охорни
праlll та цившьнопо зФgсту

мчаrьннк ви[юбншь
тешiчного управлiння

начаJьник вlддlц/ управJllння
iнфраструlсюурного ЮВР у

Тернопйьськif, oФIacTi

:lаст)пшк начлlьниlв ЮВР у
ТернопiльськiП oбracTi

ТОВ ,КРОМБЕРГ ЕНД
шуБЕртуфАiнАлу "

ПIВНIЧНО_ХАХIДНИЙ
АПЕЛЯЦЙНИЙ

ГОСПОД{РФЬКИЙ СУД

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
,опЕрАтор

гдзорозподlJьноi
систЕми

"волиньгАз,

АКЦIОIШРНЕ
ТОВАРЦСТВО
,опЕрАтор

гАзорозпOдIльноi
сисфми

"волиньгАз"

РОВР у Терцопiльськiй
облdстi

РОВР у Тернопiльськiй
облфсгi

Знае

Не здавав

3нае
3нае
Знае
Знае
3нае

Знас
Знае
Знае
Знае
Знае

Знае

Знае

й курс з ОП

ий курс з ОП

B.2.5-20:20l8
B.2.5-4l :2009

ий курс з ОП
0.00_1 .62-12
0.00-1 .7б-l5

B.2.5-20:20l8
В.2.541:2009

,й курс з ОП
0.00-1 ,62-12

п 0.00-1.76_15

ий курс з ОП

й курс з ОП



тимошенко

олег
михайлович

льськпи
lи

ильович

заступffiк rcловн суду

головний iнженер

ПIВНIЧНО-ЗАХIДНИЙ
АПЕJUIЦЙНИЙ

господц,ськиЙ суд

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"опЕрАтор

гАзорозподIльноl
систЕми

,волиньгАз"

курс з ОП

ШН 8.2.5-20:20l8
.ШН B.2.5-4l:2009

ьний курс з ОП
оп 0.00-1 .62-12
оп 0.00-1 .76-15

Не здавав

Знае
3нае
Знас
Знае
З ytle

Голова KoMicii .Щержпрацi

Засryпник голови KoMicii

Члени

Датавидачij 10.12.202l

загальний


