
дп "головниЙ нлВчлJьно_мЕтодичний цЕнтр дЕP)кпрдцl"
(дп "гнмц,')

протокол J{ъ 8_2l

засiдання KoMicii з перевiркц знань
з пштавь охоронп працi

22,0| .z02| р.

Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii .I|,ержпрачi:

Сажiенка В.В.

Заступника голови KoMicii:

м, Киiв

- т.в.о, Голови .Щержпрачi

- начальника Головного управлiння ,Д,ержпрачi у
китвськiй областi

Семчука P.I.

Членiв KoMicii:

тименка д.в. - заступника начальника управлiння - начiцьника
вiддiлу нагляду за об'скгами кmлонагляду .

пiдйомними спорудами та на гранспоргi 5 правлiння
нагляду в проvисловостi iHa об'скгах пiдвиutено'i
небезпеки Головного управлiння Держпрацi у
китвськiй областi

Мацiяшка В.д. - заступника керiввика департаменry з охорони прачi

Фелерачii профспiлок Украiни, (за зголою)

Баношенко Н.М. - виюrадача ДП "ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi ваказуДержпрацi вiд ]5.05.20l7 p.N965 перевiрила знання наступних
]аконодавчих та норма l и вно-лравових акт iB з о\орони працl:

Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпеченнч безпечного виконання робiт у

потенцiйно виб}хонебезпечних середовищах. (НПАОП 0.00-7.12-13); Закоtlодавчi акlи з

оtорони прачi. гiгiсни прачi. налання лочедичноj.]опоvоги поIерпiлилt. елекlробезпеки.
пожеiкноi безпеки (Залмьний курс з ОП); Правила бсзпски пiд час поводжеIlIlя з вибуховими
матерiмами промислового призначення (НПАОII0,00-1 66-13)l llравиlrа бсrпски сисlеv
газопостачання (НПАОП 0,00- 1 76- 1 5); l Iравила безпечноi експлуатацiТ електроустановок
(НПАОП 40,1-1 01-97); Правила охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi (IlПАОП
0,00-1 15-07); Правила охорони працi пiд час експлуагацii вантажоIIiлiймаJ, ьн и х KpaHiB.
пiдiйммьних пристроIв i вiдповiдного обладнання (НПАОIl 0.00, L80- l 8)l IIравила охорони
працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском (НПАОП 0 00- ] 8 1- 1 8 ); Правила
охорони працi пiд час зварювання MeTMiB (НПАОП 28 52-1 ]1-1З); IIравила охороttи праui пll
час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0-00-1 7I-13); [lравила охорони праrti пi.r
час розробки родовищ корисних копмин вiдкритим способом (IlllАОП 0.00-1.24-10): l'иllова
iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення газонебезпечни х робiт (Н IlAOI I 0,00-5 l l -85 ) у
наступних працiвпикiв:
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1, 3 1 5 6

Гаврилюк
Ярослав

Горобець
Андрiй
Олександрович

Приватне aKuioHepHe
товариство ло

газолостачаr]ню та
лазифiкацii

,тЕрнопlльгАз,

flочiрrrс
пlдприсмство

"Нафтогазбезпека"
нацiонально1

акцlонерноi компаllli
"Нафтогаз Укра]ни"

Приватне акцiонерне
товариство по

газопос Iачаннк] та
лазифiкацiI

,тЕрнопIльгАз,

Приватне акцrонерне
товариство по

газопостачанlllо та
га,}ифiкацlТ

"тЕрноIllJIьгАз"

lагмьний к\ рс l UП

ЗаI апьлий к\ рс з Oll

Зrrас

головний iнженер

охорони прачi

виробничо-
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знас
Знас
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Загаlыlий к) рс r ()Il
нпАоп 0 00_1 l5_07
HlIAoll0_00_1,71_1з
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нпАоп 0,00_7 l2 l]
нl]л()ll 2lt 52- ] l l- 1,1

Грушко
оксана
Богданiвна

зllас

Гутяй
Вололимир
lванович

Знае Загzurьний курс з ()Il
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Карsванськпй
Вололимир
олегович

Перший засryпник Приватне aKuioHepHe

товариство по
rазопостачанню та

га]ифiкацli,тЕрнопlльгАз"

Приватне aKuioHepHe
товариство по

газопостачанню та
газифiкацi'i

"тЕрнопIльгАз"

Знае

Знас

знас
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Кондричпн
Юрiй
олегович

олсfiяiков
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Саранчук
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дЕржАвtlЕ
пIдприемство

"житомирськиЙ
ЕкспЕртно-

ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
дЕржпрАцl"

8 Марчдк
оксана
Анатолiiвна

Ат
"КиТвмедпроларат"

Ат
"КиТвмедпрепарат"

Не ]давав

l0

керiвник служби

Держпрацiу
полтавськiй областi

Управл iння
Держпрацiу

полтавськiй областi

Знас
Знас
Знае
знае
знае
Знас

ll l]ацiональний

Загмьний курс з Oll

Загмьний курс з ОП

Загfulьний курс } oll

Залмьний курс l OIl

Заrмьний к},рс з OI]

нпАоп 0 00- l 24-10
нпАоIl0 00-1 66_ 1]
нпАоп 0 00-1 76_ 15

нпАоп 0.00_1 80- lE
нпАоп0,00_1tI-1t
нпАоп 40,1_ I 01_97

знас Зага,lьни й кlрс з О[i



12 Толмдчов

Вiталiй
миколайович

головний фахiвець

iяженер з ПБ Групи з
оП та пБ

Дочiрн€
пiдприсмство
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Дочiрн€
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"Нафтогазбезпека"
нацiонмьноi

акцlонерноl компанli
"Нафтогаз Украiни"

Загмьний курс з ОП

Загальний курс :r OIl
нпАоп 0,00-1 l5-07
нпАоп 0.00-1 71_ 1з

нпАоп 0,00_5,l 1-85

нпАоп 0,00_7 l2_1]
нпАоп 28,52_1 ] 1- 1]]

Зала,l ьний курс ] ОП
нпАоп 0 00_1 ,15-07
нпАоп000-171_I]
нпАоl] 0 00_5 l1_85
нпАоп 0 00_7 l2_ 1]
нпАоп 28,52- l.] I- l:]

Вiкгор
Олександрович

штода

Дмитро
Олександрович

Голова KoMicii !ержпрацi
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зна€
Знас
Зна€
знас

Зна€
знас
Знае
Знае
Знае
Знас

]з

14

iнформацli вiддiлу з
монlторинryта

реаryвання на

iнциденти Центу
Кiбер6€зпеfiи

Сажiснко В.В.

Засryпник голови KoMicii к P.I.

ацiяшко В,А.

Члени KoMicii:

бф

:i,лр_-{ц,

ltaтa ви,вчl 22 0l .202l

Баношенко Н,М,


