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протокол ль б33/1_21

засrдання koмrcll з перевlрки зцань
з питань охорони працi

|2.||.202I р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciI .Щержпрацi:

.Щегнери I.A. - в.о. Голови,,Щержпрацi

м. КиТв

Заступника голови KoMiciT:

Семчука P.I.

Членiв KoMicii:

Дiдуха А.М.

- начальника Головного управлiння ,Щержпрацi у
киiъськiй областi

- начшIьника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах
пiдвищеноТ небезпеки Головного управлiння
Щержпрацi у КиТвськiй областi (за згодою)

Баношенко Н.М. - викJIадача,Щержавного пiдприемства "Головний
навчально-методичний центр .Щержпрацi " (за
згодою)

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника.Щепартаменту з охорони працi
Федерацii профспiлок УкраТни, викJIадач [П
"ГНМIJ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Щержпрацi вiд l 8.10.2021 р. Nэ 165 перевiрила знання наступних
законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП); Правила безпеки систем
гzвопостачання (НПАоп 0.00-1.76-15); Правила безпечноi експJryатацii електроустановок
(нпАоП 40.1-1.01-97); Правила булови електроустановок. Електрообладнання спецiальних
УСТtlНОВОК (НПАОП 40.1-1.32-01); Правила будови i безпечноi експлуатацii лiфтiв (НПДОП
0.00-1.02-08); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07);
Правила охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма_пьних KpaHiB, пiдiймальних
пристроiЪ i вiдповiдного обладнання (НПАоп 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час
еКСПJryаТаЦii навантажувачiв (НПАОП 0.00-1.83-18); Правила охорони працi пiд час
експJryатаЦii обладнання, щО працюе пiд тискоМ (нпАоП 0.00-1.81-18); Правила охорони працi
ПiД чаС роботи з iнструпtентом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) у наступних працiвникiв:

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Пiдприемство

Примiтка
(Правила)

Волохов

Павло
васильович

KapaiM

Свiтлана
Григорiвна

Коржов

Олександр
Анатолiйович

начальник слуrкби модернiзацii
m реконструкцjt

заступник диреffiора з

навчапьноi робmи

начальник вцдrлу з охорони
праrц та окологii

заступник дирекmра з АГР

.I[П "Нацiона.гlьна атом на
енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пцроздiл
"Южно-Украiнська АЕС"

ВСП "Гiрничо-
елекгромеханiчний

фаховий коледж
Криворiзького
нацlонмьного

унiверситету"

Комунальне пiдприсмсгво

"МАРIУПОЛЬВОДОКАН
лJIl,

ВСП "Гiрничо-
електромеханiчний

фаховий коледж
Криворiзького
нацiонального

унiверситегу"

нпАоп 40.1-1.01_97
нIIАоп 40. 1- 1 .32-0l

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0.00_1.71-1з
нIIАоп 0.00-1.80_18
нпАоп 0.00-1.81-18

Загальний курс з ОП

Знае
Знас

Не здавав

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

Не здавав



начiцьник сл},1кби з ремоыry
технологiчного обладнання

начiш ьник енергоремоmого
пlдрозllшу

KoMyHa;lbHe пИприсмство

"МАРIУПОЛЬВОДОКАН
Алu

,ЩI "Нацiональва атомна
енергогенеруюча компаfi ш

"Енергоатом"
Вiдокремлений пИроздiл
"Южно-Украiнська АЕС"

Загальний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0.00_1.71-1з
нIIАоп 0.00_1.80_18
нIIАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.02-08
нIIАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0,00-1 .71-1з
нпАоп 0.00-1 .76-|5
нIIАоп 0.00-1.80-18
нIIАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00-1.83-18

Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

Знае
Знас
Знае
Знае
Знае
Знае
Знае

Голова KoMicii .Щержпрацi

Заступник голови ком
., 

г (),)

I 1,1/J I
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Члени ком

Дегнера I.A.

Семчук P.I.

нко Н.М.

,ко В.А.
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