
Дп,,гоЛоВний нлВЧлЛъно-МЕТоДиЧниЙ цЕнТР ДЕРЖПРлцI"
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протокол N б58_21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

|2.||.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови комiсii,Щержпрацi :

Щегнери I.A. - в.о. Голови Щержпрачi

м. Киiв

Заступника голови KoMrctt :

Семчука P.I. - начальника Головного управлiння ,Щержпрацi у
киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Дiдуха А.М. - начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС та зв'язку

управлiння нагJIяду в промисловостi i на об'сктах

пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння

Щержпрачi у КиiЪськiй областi (за згодою)

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

згодою)

мацiяшка В.д. - заступника керiвника.щепартаменту з охорони працl

Федерацii профспiлок УкраiЪи, викJIадач .ЩП

"ГНМII" (за згодою)



Ът"орена на пiдставi наказу Щержпрачi вiд 18.10 ,2О21 р, Ns 165 перевiрила знання наступних

законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноi дOпомOги

потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (загальний курс з Оп); Правила безпеки систем

газопоотачання (НПдоп 0.00_1 .76-15); Правила безпечноi експJryатацii електроустановок

(нпдоП 40.1-1.01-97); Правила булови i безпечноi експлуатацii лiфтiв (нпАоП 0.00_1,02-08);

Правила охорони працi rrй 
"u. 

виконання робiт на висотi (нпАоП 0,00-1.15-07);Правила

о*оропr прачi пiд час експлуатацii вантажопiдiймшrьних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i

вiдповiдного обладнання (НПАоп 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii

обладнаннЯ, Що працюе пiд тиском (нпАоП 0.00-1.81-1S); Правила охорони працi пiд час

експлуатаЦii теплЬмеханiчногО обладнання електростанцiй, теплових мереж i

тепловикористоврчIJIьних установок (нпАоП 0.00-1.б9-13);Правила охорони працi пiд час

роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Система стандартiв безпеки

прачi. Охорона працi i промислова безпека у булiвниuтвi (ДБН) (нпАоп 45.2-7.02-|2)у

наступних працiвникiв:

Примiтка
(Правила)

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Батiй
Вадим
Володимирович

€втух
Iгор
Iванович

Кириченко
олексiй
Леонiдович

Лавриненко
Володимир
юлiанович

ý |Львов
Володимир

Голова правлiння

начiцьник coflopy

заступшк дирепора (з науш) -

головний техволог Н.ЩI ВЕМ

начальник lнспекцll з ппань

пiдгоmвки та дишомув:lння
морякlв

лирlсор з кадрiв i безпеки -

дирокгор з прграм упurзацti
мБр_5524

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА

ГАЗИФIКАЦIi
"донЕцькоБлгАз"

Служба безпеки Украiни
Управлiння спецiального

зв'язку

дЕржАвнЕ
пIдприемство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
ОБ,СДНАННJI

"ПАВЛОГРАДСЬКИИ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

Iнспекцiя з питань
пИготовки та

дипломування морякiв

дЕржАвнЕ
пцприемство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,сдlАння

"IIАВЛОГРАДСЬКИЙ
ХМIЧНИЙ ЗАВОД,

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Зага.пьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Не здавав

Знас

Знас

Знае

Iванович

Знас Загалlьний курс з ОП



4321
5 б

Мiшин
олег
Володимирович

Овсянников
Олександр
Володимирович

панчишний
Свген
Сергiйович

Петченко
Павло
Вiкторович

l0 Рафiков
Олександр
Iльдарович

зступнж головноrc м€Енlm

головний енергетик - застушпк
начшьника енергоуправJIlн ня

начшьник ВоП Уоп, EHiCP

Перший ишупник mлови
правJllння

консультаrг-експерг

заqDпник директора
технiчного (з поводженЕя з

радiошвними вiдходши)

дЕржАвнЕ
ПIДПРИСМСТВО

"нАукOв0-
ВИРОБНИЧЕ
ОБ,СДНАННJI

"ПАВЛОГРАДСЬКИИ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

дЕржАвнЕ
ПIДПРИСМСТВО

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,сднАннq

,tIАвлогрАдськии
ХIМIЧНИЙЗАВОД"

дЕржАвнЕ
пцприемство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,ед{Анtш

"IIАВЛОГРАДСЬКИИ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА

ГАЗИФIКАЦIi
,донЕцькоБлгАз,

Служба безпеки Украiни
Управлiяня спецiального

зв'язку

.Щержавне спецiалiзоване
пiдприемство

"Чорнобильська АЕС"

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загалlьний курс з ОП

3агальний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.02_08
нIIАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0.00-1.69-1з
нIIАоп 0.00-1.71-13
нIIАоп 0.00-1 ;76-1'5

нIIАоп 0.00-1.80-18
нIIАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 40.1_1.01-97
нIIАоп 45.2-,7.02-12

Знас

Знае

Знас

Знас

Знае

Знас
Знае
Знас
Знас
Знае
Знае
Знае
Знае
Знае
Знае



54 6
1 2 3

I2 устименко
Свгенiй
Бориоович

1з Федонюк
Михайло
Iванович

|4 Холоденко
Тсtяна
Фердинандiвна

15 Шиман
Леонiд
миколайович

16 овгепя

диреюр т*нiчний - перший
заФ)mник головного
консгрустора Р,ЩТП

уповновжений з пlruь
охоронп прац

начаJlьник управJllння -

головвий еколог УоП, EHiCP

Генершьний лирmр

дЕржАвнЕ
ПIДПРИСМСТВО

"нАуково-
вирOБничЕ
оБ,сднАнtш

,ПАВЛОГРАДСЬКИИ

ХМIЧНИЙЗАВОД"

Iнспекцiя з питань
пiдготовки та

дипломування морякlв

дЕржАвнЕ
ПIДПРИСМСТВО

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,еднАння

tlц_,цgltQfршськиИ
ХIМIЧНИЙЗАВОД"

дЕржАвнЕ
ПIДПРИСМСТВО

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,еднАннrl

-ПАВЛОГРАДСЬКИИ

ХМIЧНИЙЗАВОД"

,Ц,ержавне пiдприемство
"Схiдний гiрничо-

збагачува.тlьний комбiнат"

Знае 3ага.гlьний курс з ОП

Знас Загальний курс з ОП

Знас Зага:tьний курс з ОП

Знае Загшlьний курс з ОП

Знае Загальний курс з ОП

.Щегнера

Семчук

I.A.

Дiдух А.М.

Баношенко Н.М.

Мацiяшко В.А.

в.о. генерального дирекmра

мирович

Голова KoMicii Держпрацi

Заступник голови KoMiciT

Члени

Дтга видачi: l2.1 1.202l


