
ДП,,ГОЛОВНИЙ НЛВЧДЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
(дп "гнмц")

протокол л} б57-21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

|2.LI.202I р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

,Щiдуха А.М.

м. Киiв

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

управлiння нагJuIду в промисловостi i на об'сктах

пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
.Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Членiв KoMicii:

КовальчУка д.В. - головного державного iнспектора вiддiry нагJIяду у
будiвништвi управлiншI нагляду в промисловостi i на

об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння ,Щержпрацi у Киiвськiй областi

яценка о.с. - головного державного iнспектора вiддiry нагляду за

об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та

на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i
на об'ектах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у КиТвськiй областi

мацiяшка В.д. - заступника керiвника,щепартаменту з охорони працl
Федерацii профспiлок Украiни, викJIадач ЩП
"ГНМЦ" (за згодою)



враменко

Биков
Олександр
геннадiйович

Волосник
Олександр
Володимирович

Галабурла
олег
миколайович

.Щорофесва
Олена

iHcTpynop НТЩ

провiдкий iнструmр НТЩ

головкий енергmк

провlдний lнx(eнep з охоронп
Прац

Володимирiвна

Не здавав нIIАоп 40.1-1.07-0l

створена на пiдставi наказу Головного управпiння Держпрацi у КиiвськiЙ обпастi вiд
25.10.202l р. }lЪ 4386- р. Jф - перевiрила знчlння наступних законодавчих та нормативно-
правових aKTiB з охорони працi:

дБн в.2.5-20:2018 Газопостачання (ДБН В.2.5-20:2018); Законодавчi акти з охорони

працi, гiгiени працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки, пожежнОi

безпеки (Загапьний курс з ОП); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-
15); Правила будови i безпечноi експлуатацii лiфтiв (НПАОП 0.00-1.02-08); Правила
експлуатацii електрозахисних засобiв (НПАОП 40.1-1.07-01); Правила охорони працi пiд час
експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймшьних пристроiв i вiдповiдного обладнання
(НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання, що працюе пiд
тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) у наступних працiвникiв:

.Щсржавне спецiалiзованс
пiдприемство

"Чорнобильська АЕС"

.Щержавне спецiалiзоване
пlдприемство

"Чорнобильська АЕС"

Акцiонерне товариство
"YKpaiHcbKi енергсгичнi

машини"

ПП "Стiл CepBic"

ПРАТ "Полтавський ГЗК"
сопор

л}
з/п

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприсмство

Знас,
не знас

Примiтка
(Правила)

1 2 3 4 5 6

Знас

Знас

Знае
Знас

Знае

Зага_пьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

ШН B.2.5-20:20l8
нпАоп 0,00-1 ;l6-|5

нпАоп 0.00-1.80-18



2 31 4 5 6

6 lKoHcB
Вilсгор
Ьанович

|Подгоршова
Наталiя
Олексаlrлрiвна

iясцуктор НЩ

наtlлtьнпк бюровгЕ

uаf,стrр внрбнхчого наЕiинпr
шц

голом koMicii

Члени KoMicii:

[ержавне спецiалiзовдrе

пiдприоrlство
ПЧорнобильська АЕС"

Акцiонерне товариство
"YKpaihcbKi енергсгичнi

машини"

,Щержавне спецiа.lliзоваrrс
пiдприеrиство

"Чорнобильська АЕС"

нIIАоп 0.00-1.81_18

.ЩН B.2.5-20:20l8
нпАоп 0.00-1 .76-15

нIIАоп 0.00-1.02-08
нIIАоп 0.00_1.80_18
нIIАоп 0.00-1.81-18

.Щагавидачi: 12.11.202l

Знае

Знае
Знае

Знае
Знае
Знае

Дiдух А.М.


