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ДП,, ГОЛОВНИЙ НДВЧДЛЬНО- М ЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
цп "гнмц")

протокол J\ъ 218/2_21

засiдашня KoMicii з перевiркн знань
з питань охорони працl

05.1l .202l р.

Комiсiя у складi:

м. КиiЪ

- в.о. Голови .Щержпрашi

Голови KoMicii .Щержпрачi:

.Щегнери I.A.

Засryпника голови KoMicii:

Стахiвського С.М. - 3асryпника начuIьника Головного управлlння
.Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Мартиненка В.В. - начаJIьника вiддirry нагляду на виробництвi i на
об'скгах пiдвищеноТ небезпеки управIIiння нагляду в
промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння,Щержпрачi у КиТвськiй
областi (за згодою)

Баношенко Н.М. - викпадача.Щержавного пiдприемства "Головний
навч{lльно-методичний центр,Щержпрацi" (за

згодою)

- заступника керiвника.Щепартаменту з охорФни працi
Федерацii профспiлок УкраТни, викладач fП
"ГНМЦ" (за згодою)

Мацiяшка В.А.



створена на пiдставi наказу .Щерrкпрацi вiд l8.10.202l р. Nl l65 перевiрила знання наступних
законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони rrpaui:

€динi правила безпеки прачi на водоJIазних роботах (РД 31,84.0l -90) (Нr]АОП 45.24-

1.07-90); Законодавчi акти з охорони прачi. гiгiсни праrli, надаI{ня домедичl{оi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з OIl); ГIравила безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0,00-1,7б-15); Правила безпечноi експлуатацiТ електроустановок
(НПАОП 40.1-1.01-97); Правила безпечноi експлуата]tiТ електроустановок споживачiв
(НПАОП 40.1-1.21-98); Правила булови i безпечttоТ експлуа,гаuiТ фреоноl]их холодильних
установок (НПАОП 0.00-1.51-88); Правила експлуатацiТ еltектрозахисних засобiв (НПАОП
40.1-1.07-01); ГIравила охорони працi в деревообробнiй промисловостi (НПАОП 20.0-1.02-05);
Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажуваJIьних робiт (НПАОП 0.00-1.75-15);
Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00- l .1 5-07); Правила
охорони працi пiд час експлуатацii ван,гаяtопiдiймалылих KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i
вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони прашi пiд час експлуатачiТ
навантажувачiв (НПАОП 0.00-1 .83-18); Правила охорони rrpaui пiд час ексrlrtуатацii
обладнання, що працю€ пiд тиском (НПАоП 0.00- 1 .8 1- 1 8); Правила охоро}{и прачi пiд час
експлуатацiТ тепломехаrriчного обладнання еJlек,гростанцiй. теIlJIових мереж i
тепловикористовувальних установок (FIПАОП 0.00- l .69- 1З); Правила охороl{и прачi пiд час
зварIовання металiв (НПАОП 28.52-\.31-1 3)l Прави.llа охорони працi пiд час роботи в хiмiчних
лабораторiях (НПАОП 73.1-1.11-12); [1рави.lrа охороt]и rrpaui гtiд час роботи з iнструмеt{том ,га

пристроями (НПАОП 0.00- 1 .7l - 13); Правила охорони праui ]Iри холоднiй обробчi металiв
(НПАОП 0.00- l .68- l3); Правила технiки безпеки llри ексIlJIуатацiI систем водопостачання та
водовiдведення населених мiсць. (НПАОГI 41 .0- 1 .0l -79) у liасl,уIIIlих tlрацiвникiв:
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начальник ВЕБ та С (рзерв
згдl)

Голова KoMicii .Щержпрацi

Заступник голови KoMicii

Члени KoMiciT:

ДП "НАЦIОНАЛЬНА
АтомнА

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА
компАнlя

"ЕнЕргоАтом" вп
Хмельницька АЕС
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Не здавав
Не здавав
Не здавав НПАоП 73.1-1.11-12

Дегнера I.A.

хiвський С.М.

артиненко В.В.

цiяшко В.А.

Дата видачi: 05 l 1.202l

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00_1.15_07

нпАоп 0,00-1.51-88
нпАоп 0.00_1 .69-1з
нпАоп 0.00-1 .71-1з
нпАоп 20.0- l .02-05
нпАоп 40.1-1.07-0l
нпАоп40.1-1.21-98


