
ДП "ГОЛОВНИЙ НЛВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
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протокол ль 728_21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

0З.12.202| р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Рогозiна С.П. - заступника начальника управлiння - начzцьника
вiддiлу нагляду за об'екгами котлонагляду,
пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагляду в промисловостi i на об'екгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння Щержпрацi у
китвськiй областi

Членiв KoMicii:

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

управлiння нагляду в промисловостi i на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
.Щержпрацi у КиТвськiй областi

Смолянця В.€. - заступника начtlльника вцдlлу нагляду на
виробництвi i на об'екгах пiдвищеннот небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пiдвищенноi небезпеки Головного управлiння
Щержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника Щепартам9нту з охорони праrri
ФелерачiТ профспiлок УкраТни, викJIадач ЩП
"ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння.Щержпраui у Киiвськiй областi вiд
25.10.2021 р. Nч 4З86- р. Nч - перевiрила знаЕня наступних законодавчих та нормативн0-
правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони прачi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги
потерпiлим, олектробезпеки, пожежноi безпеки (Загапьний курс з ОП); Правила безпеки пiд час

поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення (НПАOП 0.00-1.бб-l3);
Правила охорони працi для працiвникiв TeaTpiB та концертних залiв (НПАОП 92.0-1.01-09);
Правила охорони прачi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма_пьних KpaHiB, пiдiймальних
пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); Правила охорони прачi пiд час
експлуатацii обладнання, що працю€ пiд тиском (НПАОП 0.00-1.81-18); Правила охорони прачi
пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнання електростанцiй, теплових мереж i
тепловикористовувЕrльних установок (НПАОП 0,00-1,б9-13); Правила технiки безпеки при
експлуатацii водного господарства, гiдротехнiчних споруд та гiдромеханiчного обладнання
електростанцiй (НПАОП 40. 1-1.03-76) у наступних працiвникiв:
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з/п
Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдприемство

Знас,
не знае

Примiтка
(Правила)

1 2 3 4 5 б

Антоненко
Володимир
олексiйович

Гасяк
Руслан
степанович

Гладчук
Вiта.гliй
леонтiйович

Головко
Анатолiй
романович

заmупник диреюра з розвитку

начшьник вlдцшу охорони
прац|

в о головного Iнженера

технlчнии дирепор

ревiзор з безпеки руху старший
вIБ

Товарисгво з обмеженою
вiдповiдшlьнiсгю "

Навчально-
консультативний чентр

"Буденергоатом"

Трипiльська ТЕС ПАТ
"I-[ентренерго"

.Щержавне пiлприсмство
"Волиньвугiлля"

,Щержавне п iдприемство
"Волиньвугiлля"

Фiлiя "Вiльногiрський
гiрничо-мсгалургiйний

комбiнат" АТ
"Об'йнана гiрничо-
хiмiчна компанiя"

Загагlьний курс з ОП

нпАоп 40.1_1 .03-76

нпАоп 0.00-1 .66-1з

нпАоп 0.00-1 .бб-lз

Знае

Знас

Знас

Знас

Знас нпАоп 92.0-1.01_09



6

l0

11

Щ5rханiн
Сергiй
Юрiйович

Ковальчук
Олена
миколаiъна

Ковтун
Вагrерiй
Володимирович

Ковтун
BiKTop
олексiйович

Лазебник
Василь
Сергiйович

Майський
Юрiй
миколайович

голо8ний €нергсгик

головнии MexaнlK

маолист профсiйно-
reхнlчного навчuъного

зашад/

провiлний iнженер з ОП та I-{З

заступник генерlцьного
диреmра з охорони прац|

l2 lнж€нер Знае нпАоп 40.1-1,03_76

1 2 3 4 5 б

Фiлiя "Вiльногiрський
гiрничо-метмургiйний

комбiнат" АТ
"Об'еднана гiрничо-
хiмiчна компанiя"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА

ГАЗИФIКАЦIi
,донЕцькоБлгАз,

Навчальний центр по
пiдготовцi,

передпiдготовцi та
пiдвищенню квшiфiкачiii

кадрiв

Акцiонерне товариство
".I[ержавна акцiонерна

компанiя "Автомобiльн i

дороги Украiни"

.Щержавне пiдприемство
"Волиньвугiлля"

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "

Навчально-
консультативний uентр

"Буденергоатом"

Трипiльська ТЕС ПАТ
"I_[ентренерго"

Знае

Знас
Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

нпАоп 92.0-1.01-09

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18

Загапьний курс з ОП

Зага-пьний курс з ОП

нпАоп 0.00-1.66-1з

Загальний курс з ОП



l 2 3 4 л\ б

lз Малихiн
Анлрiй
Сергiйович

набатникова
оксана
Вололимирiвна

нотевський
Мшхайло
Борисович

полтавцева
Iрина
Петрiвна

| / |Понька
Олег
Володимирович

Попок
Ганна
костянтинiвна

Салоryб
Валlерiй
Вiкторович

головний 
'нrGнер

виконавчий дирекюр

генермьний диреrгор

заступниfi голови прашllння з
охорони працl

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА

ГАЗИФIКАЦIi
"донЕцькоБлгАз"

Приватне пiдприемство
пп "ньюБуд,,

Приватне пiдприемсгво
пп "ньюБуд,

Приватне пiлприемство
пп "ньюБуд,

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА

гАзиФIкАlIIi
"донЕцькоБлгАз-

Приватне пцприсмство
пп "ньюБуд"

Фiлiя "Вiльногiрський
гiрничо-мегалургiйни й

комбiнат" АТ
"Об'еднана гiрничо-
хiмiчна компанiя"

l4

l5

1б

l8

l9 головнии MexaнIK Знас нIIАоп 92.0-|.01-09

Знае

Знас

Не здавав

Знас
Знас

Знас
3нае

нпАоп 0.00-1.80-18
нIIАоп 0.00_1.81-18

Зага-лlьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

нIIАоп 0.00-1.80-18
нIIАоп 0,00-1 .8l -l8

Загальний курс з ОПЗнае



l 2 з 4 5 б

20 Саух
Володимир
васильович

Семенець
олена
миколаiъна

Слпва
BiKTop
михайлович

Тимченко
Вадим
олексiйович

окарчук
Вiталiна

llBHa

заступник дирекгора

iнженер В[Б
(вантажопИйма.тlьнi

механiзми)

начальник вiлдiлу навчання i
перевlрI(и зналь з питань

охорони працi та пожеr(ноi
безпеки

голова koMicii

Члени KoMicii:

Товаричгво з обмеженою
вiдповiдальнiстю "

Навчально-
консультативний ueHTp

"БуденергоатOм"

Фоп Семенець олена
миколатвна

навчальний цснтр по
пiдготовцi,

передпiдготовцi та
пiдвищенню квалiфiкацiii

калрiв

Фiлiя "Вiльногiрський
гiрничо-металургiйний

комбiнат" АТ
"Об'€днана гiрничо-
хiмiчна компанiя"

навчальний центр по
пiдготовцi,

перелпiлготовцi та
пiдвищенню ква.тiфiкачi iT

калрiв

Знае

Знас

Знае

3нае

Рогозiн С.П,

щiли

з
з

Загалlьний курс з ОП
нпАоп 0.00-1 .69-1з

Зага.пьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

нIIАоп 92.0_1.01-09

Загальний курс з ОП

нець В.С.

Мацiяшко В.А.

нае
нае

2|

22

2з

Фоп

tJI.то,7
IlEl

ДЕt,цл

Датавидачi: 03.12.202l


