
ДП,,ГОЛОВНИЙ НЛВЧЛЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
цп "гнмц")

протокол j\b 7б4-21

засИання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

|1.12.202| р.

Комiсiя у складi:

l олови KoМlcll:

Чорного В.В.

м. КиТв

- заступника начttльника вlддlлу нагляду в

машинобулуваннi та енергетичi управлiння нагляду

в промисловостi i на об'скгах пiдвищенот небезпеки

головного управлiння,,щержпрашi у Китвськiй
областi

Членiв KoMiciT:

Ковальчука А.В. - головного державного iнспектора вiддiлу нагляду у
булiвничтвi управлiння нагляду в промисловостi i на

об'екгах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння ,Щержпрацi у КиIвськiй областi

Семендяй м.м. - головного державного iнспешора вцдlJry нагляду за

об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та

на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'ектах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй областi

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

ФедерацiТ профспiлок УкраIни, викладач ДП
"ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдстаВi наказУ Головного управлiння.Щержпрацi у КиТвськiй областi вiд25,10,2021

р. Nq 4З8б- р. N9 - перевiрила знання наступних законодаВчих та нормативно-правових aKTiB з

охорони прачi:

загшьнi вимоги стосовно забезпечення роботолавцями охорони IIрацl працlвникlв

(нпдоП 0.00-7.1|-I2):ЗаКонодавчi акти З охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноТ

допомогИ потерпiлИм, електрОбезпеки, пожежноi безпекИ (ЗагальниЙ курс З ОП); Iнструкцiя з

органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та

вибухонебезпечних об'ектах (нпАоП 0.00-5.12-01); Правила безпеки пiд час поводження з

вибуховими матерiалаI\,Iи проМислового призначення (НПАоп 0,00_1.66-13); Правила безпеки

систем газопостачання (НПАоп 0.00-1.76-15); Правила булови i безпечноi експлуатацii лiфтiв

(нпдоП 0.00-1.02-08); Правила булови та безпечноI експлуатачii атракшiонноi технiки

(нпдоП g2.7 -|.01-0б); Правила експлуатацiТ електрозахисних засобiв (нпАоП 40. l - l .07-0l );

Правила охорони прачi на автомобiльному трzlнспортi (нпАоП 0.00-1 .62-|2); Правила охорони

прачi пiд час вантажно-розвантажувЕlльних робiт (нпАоП 0.00-1.75-15); Правила охорони

праui пiд час виконання робiт на висотi (нпАоП 0.00-1.15-07); Правила охорони праui пiд час

.*.пrryuruЦiТ вантажОпiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнання

шпдЬП 0.00-1.80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiв (нпАоп
0.00-1,83-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання, що працю€ пiд тиском

(нпдоП 0.00-1.81-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii тепломеханiчного

обладнання електростанцiй, теплових мереж i тепловикористовув€UIьних установок (нпАоп
0,00-1.б9-13); Правила охорони працi пiд час ковЕIльсько-пресових робiт (нпАоп 28.0-1.з3-

13); Правила охорони прачi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях (НПАОп 73.1-1.11-12);

Правила охороЕи працi пiд час роботи з iнструплентом та пристроями (НПАОп 0.00-1.71-13);

правила охорони прачi при виробництвi, зберiганнi, транспортуваннi та застосуваннi хлору.

1Йпноп o.ob-r.23-10); Правила охорони прачi та безпечноI експлуатацiТ технологiчних

трубопроволiв. (НПАоп 0.00-1 .73ir4): Правила технiки безпеки при експлуатацiТ систем

водопостачання та водовiдведення населених мiсць. (нпАоП 41.0-1.01-79); Правило безпеки

при зберiганнi, перевезеннi та застосуваннi сильнодiючих отруйних речовин (нпАоп 0.00-

t.+S-Oq); СистемаЪтандартiВ безпекИ прачi. Охоронапрачi i промисловабезпекау булiвниuтвi

(дБн) (нпдоП 45.2-,7.Оr-ir2); Технiчнi правила ведення вибухових робiт на деннiй поверхнi

iнпноп 0.00-1.67-13); Типова iнструкцiя з органiзачii безпечного ведення газонебезпечних

робiт (НПАОП 0.00-5.11-S5) у наступних прачiвникiв:

iнженер з технiчного нагляду Знас нпАоп 0.00-1,02-08Антонов

,Щмитро
Сергiйович

Багров

Юрiй

Приватне акцiонерне
товариство "Полтавський
гiрничо-збагачувал ьн и й

комбiнат" СПТБ та ЦЗ

пуБлчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

кТРАНСНАЦIОНАJIЬНА
ФIнАнсово-

ПРОМИСЛОВА
НАФТОВА КОМПАНIЯ

(УкРТАТнАФТА)

нIIАоп 0.00-1 .76-15Знае

Примiтка
(Правила)

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Анатолiйович

заступник головного MeкlHlKl



] |Барлiн
Роман
Iгорович

Бiндюков
дндрiй
,Щмитрович

вашневський

,Щмитро
Володимирович

Q |Вiрич
Олександр

7

Павлович

головний фахiвечь вiплйу
охорони працI

заступник головного lнженера
з молеркiзачii та peKoHmpyKuii

заfiупник геноршьного
диреmора з якост та

упрашlння

заступник головного lпженера
з eKcшyaTauii l черги

mрший iнспепор з тешlчного
нагляду

лерший заоулник диреfiора
ндl вЕм

головний фжiвечь з

енергешчних реаmорlв

Публiчне акцiонерне
товариство "Запорiзький
металургiйний комбiнат

"Запорiжсгаль"

ДП "Нацiональна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
ВИокремлений пiлрозлiл

"Южно-УкраIнська АЕС"

.ЩП "Начiональна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiлокремлений пiлрозлiл

"Южно-УкраТнська АЕС"

!,П "Начiонмьна атомна
енергогенеруюча ком панlя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

ДI "Нацiона,rьна атомна
енергогенеруюча компан lя

"Енергоатом"
Вiлокремлений пiлрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

дЕржАвнЕ
пlдприемство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,еднАнrш

"ПАВЛОГРАЛСЬКИИ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

.ЩП "Наuiонаrrьна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiлокремлений пИрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

Знае
Знае

Знас

Знас

Знас
Знае

Знас
Знае

Знас
Знае

Не здавав
Не здавав

нпАоп 0.00-1.66-1з
нпАоп 0.00_1 .6,7-l'з

нпАоп 0.00-1 .81-1 8

нпАоп 0.00_1.80-18
нпАоп 0.00-1 .81-18

нпАоп 0.00_1.80_18
нIIАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.80_18

нпАоп 0.00-1 .l5-07
нпАоп 0.00-5.11-85

нпАоп 0.00_1 .80-18
нпАоп 0.00-1.81-18
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11 Волохов
Павло
васильович

|2 BopoHiH

Сергiй
Петрович

lз Гаврилюк
Анатолiй
Володимирович

l4 Гаврилюк
Кирило
Олександрович

|ý |Голич
Юрiй
Володимирович

Городецький

BiKTop

начilльник управJllння
капiтального будiвниrгва

начаmник слуrкби молернiзачii
ъ реконстукцli

засгупник дирепора (по

ДОСЛЦНGКОНФРУЕОРСЬКИ М

рботам) - головний

консгруктор

спiвробiтник

начшьник Воп

Щfl "Начiональна атомна
енергогенеруюча ком панlя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

ДП "Нацiона,rьна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiдокрсмлений пИрозлiл
"Южно-УкраТнська АЕС"

дЕржАвнЕ
пIдприемство

"нАуково_
ВИРОБНИЧЕ
оБ,сднАння

"ПАВЛОГРАДСЬКИИ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД,

Служба безпеки УкраТни

Публiчне акчiонерне
товариство "Запорiзький
мстшlургiйний комбiнат

"Запорiжсгаль"

пуБлчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(TPAHCHДIIOHAJlbHA
ФIнАнсово-

ПРОМИСЛОВА
НАФТОВА КОМПАНlЯ

КУКРТАТНАФТА>

ДП "Нацiональна атомна
снергогснеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пИрозлiл
"Южно-УкраIнська АЕС"

нIIАоп 0.00-1.80_18
нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00_1 .81-18

нтIАоп 0.00-1.80-18

нпАоп 92.,7-1.01-06

нпАоп 0.00_1.66_1з
нпАоп 0.00-1.67_1з

нпАоп 0.00-1 ;16-15

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00_1.81-18

Не здавав
Не здавав

Знае

Знас

Знае

Знае
Знас

Знае

Знас
Знае

головний технолог - начаJIьник
технlчного вlддшу

заступшк начальнпка СВН та

IБ16

Володимирович
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2| Дядик
Сергiй
Юрiйович

начаJlьник змlни аюмноl
елекrростанцii

головний MexaнlK

сгарший iнженер з технiчного
нагляду

спiвробiтник

начаJIьник цеху

ДП "Нацiоншlьна атомна
енергогенсруюча компанiя

"Енергоатом"
ВИокремлений пИрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

ТОВ "НВП АТЛАНТА
юмс"

дЕржАвнЕ
пцприемство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,сднАннJl

"ПАВЛОГРАДСЬКИЙ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

пуБлIчнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(ТРАНСНАЦIОНАJIЬНА
ФIнАнсово-

ПРОМИСЛОВА
НАФТОВА КОМПАНIЯ

(УКРТАТнАФТА)

Служба безпеки Украiни

,ЩП "Нацiональна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiлокремлсний пiлрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

нIIАоп 0.00_1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18

Загалlьний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1 .62-12
нIIАоп 0.00_1.71_1з
нпАоп 0.00_1.75-15
нпАоп 0.00_1.76-15
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00_1,81-18
нпАоп 0.00-1.83-18
нIIАоп 0.00_7.11_12

нпАоп 0.00_1.15-07
шиоп 0.00-1.80-18

нпАоп 0.00-1 .,16-15

нIIАоп 0.00-1.81-18

нIIАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0,00-1.81_18

Знас
Знас

Знае
Знас
Знае
Знас
Знае
Знас
Знае
Знас
Знае
Знас

Знас
Знае

Знас

Знае

Знае
Знае

18

l9
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24

f] |Журавльова
Олександра
валентинiвна

Занозiн
Олександр
Петрович

25 Iлатовський
Анатолiй
олексiйович

Кириченко
олексiй
леонiдович

2,7 кобиляков
Богдан
Олександрович

Кокоза
Олександр

комерчiГтний диреffiор

головний фмiвечь з АЕС -

начаJlьник навчаJIньо-

тенувiulьноrc цс}пру

заступник головного lHx(eHepa

з ремонry

заступник директора (з науки) -

головний технолог НДI ВЕМ

спiвробiтник

нача:tьник сл}жби вiдомчою
нагляду та пожежноi безпеки

ТОВ "НВП АТЛАНТА
юмс,

ДП "Нацiональна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Еноргоатом"
Вiдокрсмлений пiлрозлiл
"Южно-УкраiЪська АЕС"

,ЩП "НачioHarrьна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

дЕржАвнЕ
пIдприемство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,€дlАннrI

"ПАВЛОГРАЛСЬКИЙ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

Служба безпеки УкраТни

,ЩП "Нацiональна атом на

енергогенеруюча ком панiя

"Енсргоатом"
Вiдокремлений пйрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.15-07
нгиоп 0.00-1 ,62-12

нIцоп 0.00-1 ,71-1з

нIlАоп 0.00_1.75_15
нпАоп 0.00-1 ;l6-15
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0,00-1.83-18
нгtАоп 0.00-7.1 l -l2

нпАоп 0.00_1.80-18

нпАоп 0.00_1 .8l -l8

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0,00_1.81_18

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-5.11_85

нпАоп 0.00_1 .62-|2
нпАоп 0.00-1.80-18

нпАоп 0.00_1.80-18

нтIАоп 0.00-1.81_18

Знас
Знае
Знае
Знас
Знае
Знае
Знас
Знас
Знае
Знас

Знае
Знае

26

Знас
Знае

Знае
Знае

Знас
Знае

Знае
Знае28

миколайович



6
1 2 3 4 э

Львов
Володимир
Iванович

эz Маркуш
Вiталiй
Борисович

33 Марцинишин
Юрiй
степанович

з4 Махиборода
Павло
Андрiйович

провiлний iнженер з технiчного
нагляду

заступнпк головного lнx(eнepa
з продовження repMlHy

експ.rryатацii, технологii та

iнtкинiрiнry

дирепор з калрiв i безпеки-

директор з програм лилiзачri
мБр SS_24

спiвробiтник

заступник начаJlьника вцдлу

спiврбiтник

головншй iнженер УАВР АТ
"Киiвгаз"

Приватнс акцiонерне
товариство "Полтавський
гiрничо-збагачувальний
комбiнат" СПТБ та ЦЗ

ЩП "Начiональнаатомна
енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

дЕржАвнЕ
пIдприемство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,еднАнtUI

,,пдвлогрмськиЙ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД,

Служба безпеки Украiни

пуБлIчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(ТРАНСНАЦIОНАJIЬНА
ФIнАнсово-

ПРОМИСЛОВА
НАФТОВА КОМПАНIЯ

(УкРТАТНАФТА)

Служба безпеки Украiни

AKuioHepHe товариство
"Киiвгаз"

нIиоп 0.00-1.02-08

нпАоп 0.00-1.81-18

нIIАоп 0.00_1.80-18

нIIАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1.71-1з

шlАоп 0.00-1.76-15

нпАоп 0.00_1.02_08
нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1 .,l|-lз
нгIАоп 0.00_1.80-18

Знае

Не здавав

Знае

Знас
Знае

Знае

Знас
Знас
Знас
Знае

31

Меренков
Максим
Володимирович

35 Знас нпАоп 0.00-5.12_0l
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з7 Мiшин
олег
Володимирович

Мороз

,Щмитро .
Володимирович

Музиченко
Сергiй
миколайович

40 Найкус
Анлрiй
миколайович

4| Налiсний
Олег
евгенiйович

Нiкiтчук
Юрiй
Петрович

спiвробiтник

заступник голо8ного MexaHlKa

спiвробiтник

головний iнжснер каскаду

начальник служби eKcшyaTauii
гаового господарfrва N93 АТ

"Киiвгш"

начаltьник виробницrва Ns2

Служба безпеки Украiни

дЕржАвнЕ
пIдприемство,нАуково-

ВИРОБНИЧЕ
оБ,еднАнrш

"ПАВЛОГРАДСЬКИИ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

Служба безпеки УкраТни

.Il,П "Нацiональна атомна
енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пйрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

AKuioHepHe товариство
"КиiЪгаз"

пуБлIчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

KTPAHCHAIIIOHAJIbHA
ФIнАнсово-

ПРОМИСЛОВА
НАФТОВА КОМПАНlЯ

КУКРТАТНАФТА>

пуБлIчнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

кТРАНСНАЦIОНАJlЬНА
ФlнАнсово-

ПРОМИСЛОВА
НАФТОВА КОМПАНlЯ

(УкРТАТНАФТА)

нIиоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1.71-1з
нпАоп 45.2-,7.02-12

нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1.71-1з

нпАоп 0.00-1.02-08
нпАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0.00_1.71-1з

нпАоп 0.00-1.80-18
нIIАоп 0.00-1.81-18

нIIАоп 0,00-1 .62-|2
нпАоп 0.00-5.12-01

нпАоп 0.00_1 .76-15

Знае
Знае
Знас

38

Знае
Знае

Не здавав
Не здавав
Не здавав

Знае
Знае

з9

Знае
Знас

Знае

42 начшьник Втн Знас нгlАоп 0.00-1.76-15



432l 5 б

44 остапенко
Микола
Олександрович

45 панасенко
Костянтин
миколайович

головний енергетик - засryпник
насальника Енергоуправлiння

заfrупник головfl ого lнженера
- начшьник вlддцу охорони

прац|

заfrупник начаrlьника

виробниrггм з вторкнних

прцOсlв

головний iнспектор

нача.гtьник ВоП Уоп, ЕН iCP

заступник генераJIьного

дирскгора з забезпечення
виробничтм

дЕржАвнЕ
пlдприсмство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
ОБ,СДНАННJI

"ПАВЛОГРМСЬКИИ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

пуБлчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(ТРАНСНАЦIОНАJIЬНА
ФIнАнсово-

ПРОМИСЛОВА
НАФТОВА КОМПАНIЯ

(УкРТАТНАФТА)

пуБлIчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(ТРАНСНАЦlОНАJIЬНА
ФIнАнсово-

ПРОМИСЛОВА
НАФТОВА КОМПАНIЯ

(УкРТАТнАФТА)

,I|,П "Начiонал ьна атом на

енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

дЕржАвнЕ
пцприсмство

,нАуково_
ВИРОБНИЧЕ
ОБ,СДНАННJI

,ПАВЛОГРАДСЬКИЙ
ХIМIЧНИЙ ЗАВОД,

.ЩП "Нацiона.пьна атомна
енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пИрозлiл
"Юlкно-Украiнська АЕС"

нпАоп 0.00_1 .l5_07
нпАоп 0.00-1.71-1з

нпАоп 0.00-1 ;16-15

нпАоп 0.00_1 .76-|5

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18

нIIАоп 0.00_1.15-07
нпАоп 0.00_1.71-1з

нIIАоп 0.00_1.80-18
нпАоп 0,00-1.81_18

Знас
Знас

Знас

Знае

46 Знас
Знас

Знае
Знае

Знас
Знае

фiзична особа-пiллриемечь ФоП Пильов Ю.В. Знае Загальний курс з ОП



51 Помазан
Тетяна
Анатолiiъна

генершьний дирекгор

нача.ltьник служби охорни
прillI

провiдний фахiвеuь

з:lступник головного lнжевера

по загальностанцiйнш
об'скгам

lнx(eнep з охорони працl

lHcтyffiop навчilльно-
тренушьною центру aтoMHol
trепросганцii (навчання ОП i

промисловiй безпечi)

ДП "Нацiоншtьна атомна
енергогснеруюча компанiя

"Енсргоатом"
Вйокремлений пiлрозлiл

"Южн о-У Kpa'iнcbкa АЕС"

Приватне пiдприсмство
"стIл cEPBIc"

Публiчнс акцiонерне
товариство "запорiзький
м9т.цургiЙниЙ комбiнат

"Запорiжсгаль"

,ЩГI "Начiонаrrьна атом на

енергогенеруюча компанiя
"Енергоатом"

Вiлокремлений пiлрозлiл
"Южно-УкраТнська АЕС"

КОМУНАЛЬНЕ
ПIДПРИСМСТВО

"КРИВБАСВОДОКАНАJI

.ЩП "Начiональна атомна
енергогенеруюча компанiя

"Енсргоатом"
Вlлокремлений пiлрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

Знае
Знас

Знае

Знае
Знас

Знас
Знас

Знае
Знас
Знае
Знас
3нае
Знае
Знае
Знас
Знас
Знае
Знас
Знае
Знас
Знае
Знае
Знае

Знас нпАоп 0.00-1,81-18

шиоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81_18

нIIАоп 0.00-1.80-18

нIIАоп 0.00-1.66-1з
нIIАоп 0.00-1 .6,7-1з

нпАоп 0.00-1.80-18
нIIАоп 0.00-1.81-18

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-1.15-07
нIlАоп 0.00-1 .23-10
нIIАоп 0.00-1 .45-69
нпАоп 0.00-1 ,62-|2
нпАоп 0.00_1.7,1-1з
нIIАоп 0.00-1 ;7з-14

нIIАоп 0.00_1.75_15

нпАоп 0.00_1.80-18
нIIАоп 0.00_1.81-18
нпАоп 0.00_1.83-18
нпАоп 0.00_5.11_85
нпАоп 0.00-5.12-0l
нпАоп 40.1_1 .07-0l
нпАоп 41.0-1.01-79
нIIАоп 73.1-1.1 1-12



ýý |Савчук
Володимир
миколайович

5,7 самойленко
Володимир
миколайович

ý$ |Слоболянюк
Вiта.гriй
Вiкторович

спiвробiтник

iнструкrор (виробниче
навчанш)

спiвробiтник

помlчяик генермьного

лкрекгора (iз сочiа:rьних
питань п надання посФ/г

наоыенню)

старший iнспекор з технiчного
наглялу СВН та IБ

спiвробiпик

провiлний iнженер з наглялу
вштажопiдiймшьних KpaHiB m

посудин, що працюють пlд
тиском

Служба безпеки Украiни

ДП "Нацiональна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл
"Южно-УкраIнська АЕС"

Служба безпеки УкраТни

дЕржАвнЕ
пtдприемство,нАуково-

ВИРОБНИЧЕ
оБ,сднАння

,ПАВЛОГРАДСЬКИЙ

ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

ДП "Нацiональна атомна
енергогенеруюча ком панlя

"Еноргоатом"
ВИокремлений пlлрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

Служба бсзпеки Украiни

KoMyHAJlbHE
пIдприемство

"КРИВБАСВОДОКАНАJI

шиоп 0.00_1.15-07
нпАоп 0.00-1.71-1з

нIIАоп 0.00_1.80-18

нпАоп 0.00-1 .l5-07
нпАоп 0.00-1.71-1з

нI]Аоп 0.00-1 .l5-07

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.71-1з
нпАоп 0.00_1 .76-15

Знае
Знае

Знас

3нас
Знае

Знас
Знае

Знае
Знае

Знас

Знае
Знас
Знас
Знае
Знае
Знае
Знае
Знас
Знае
Знае

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 0.00-1 .23-10
нIIАоп 0.00-1.45-б9
нпАоп 0.00-1 .62-12
нпАоп 0,00-1.71-1з

нпАоп 0.00-1 ;7з-14
нпАоп 0.00-1.75_15

нпАоп 0.00-1.80-18
нtlАоп 0.00-1.81-18



бз Токаренко
Сергiй
Григорович

64 устименко
евгенiй
Борисович

Фальчиков
Олександр
Борисович

66 (Dеофентов

Микола
олексiйович

67 ФОМИЦЬКПЙ

Андрiй
Борисович

ý$ |Фомiн
Юрiй

заступник начшьника цеху з

ексшуатачii цеху переробки

радtоаmвних вlдходiв

диреmор технlчний - перший
заступник головного
консгрупора РДТП

заfrупник головного lнженера -

дирепор каскалу ГЕС-ГАЕС

головний iнженер

заступник головного lнженера
з ексшуаъцii 2 черги

заступкик генершьного
диреfrора атомно|

елепростанчii з капiтального
булiвниrrгва

ДП "Нацiональна атомна
енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
ВИокремлений пiлрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

дЕржАвнЕ
ПIДПРИСМСТВО

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,сднАння

,ПАВЛОГРАДСЬКИИ

ХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

.ЩП "Наuiональна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

.Щfl "Начiональна атомна
енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
Вiдокрсмлений пiлрозлiл

"Южно-УкраТнська АЕС"

ДI "Нацiональна атомна
енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл
"Южно-Украiнська АЕС"

!,П "Нашiона.,tьна атомна
енергогенеруюча компанlя

"Енергоатом"
Вiдокремлений пiлрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

нпАоп 0.00-1 .83-18
нпАоп 0.00-5.11-85
нпАоп 0.00_5.12-0l

нпАоп 28.0_1.33-1з
нпАоп 41.0-1.0l -79
нпАоп 73.1-1.11-12

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-5.11-85

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.80_18
нIIАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 0.00-1.80_18
нпАоп 0.00-1.81-18

Знас
Знас
Знае
Знае
Знас
Знае

Знае
Знае

Знас
Знае

б5 Не здавав
Не здавав

Не здавав
Не здавав

Знас
Знас

Не здавав
Не здавав

Костянтинович



70

69 Холоденко
Тgгяна
Фердинанлiвна

Чшясик
Максим
васильович

Чулей
Пилип
омельянович

72 Чумак
Володимир
Павлович

7з Шарапов

Щмитро
Анатолiйович

74 Шварапа
Сергiй
Стефанович

,ll

начшьник управлlння -

головний еколог УоП, ЕН i СР

спiвробiтник

спiвробiтник

т в о. зirступника головного
iнженера з електротешiчного

обладнанш та сисreм
коtпроJтю l упрашlння

пцривник

дЕржАвнЕ
пцприемство

"нАуково-
ВИРОБНИЧЕ
оБ,сднАннJl

l'ГIr{ВЛОГРАДСЬКИЙ

ХIМIЧНИЙ ЗАВОД,

Служба безпеки УкраТни

Служба безпеки УкраТни

ДI "Нацiонмьна атомна
енергогенOруюча ком панlя

"Енергоатом"
Вiлокремлений пiлрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

Публiчне акчiонерне
товариство "Запорiзький
метшlургiйний комбiнат

"Запорiжсталь"

ТОВ,НВП АТЛАНТА
юмс"

3нас
Знас

Знас

Знае
Знае

Знас

Знас
Знас

Знас
Знае
Знае
Знае
Знае
Знас
Знае
Знае
3нас
Знае

нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-5.11-85

нIIАоп 0.00-1.81-18

нIIАоп 0.00-1.69-1з
нпАоп 0.00-1.81-18

нIIАоп 0.00-1.80-18

нпАоп 0,00-1.66-1з
нпАоп 0.00-1 .6,7-1з

Загалlьний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.15-07
нIIАоп 0.00-1 .62-|2
нпАоп 0.00-1.71-1з
нпАоп 0.00-1.75-15
нIIАоп 0.00-1.76-15
нпАоп 0.00-1.80-18
нпАоп 0.00-1.81-18
нпАоп 0.00-1 .83-18
нIIАоп 0.00-7.11-12



l 32 4 5 6

головн]fй iнженер - першиfi

заступник начальника ЕРП

голова koмicii

Члени KoMicii:

,ЩI "Нацiональна атомна
енергогенеруюча компанiя

"Енергоатом"
Вiлокремлений пiлрозлiл

"Южно-Украiнська АЕС"

нIIАоп 0.00-1.80_18
нIIАоп 0.00-1.81_18

Знае
Знае

Чорний В.В.

ендIй М.М.

iяшко В.А.

Датавидачi: |7.12.202l


