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Комiсiя у складi:

Гопови комiсii,Щержпрацi:

Сажiенка В.В. - т,в.о. Голови ,Щержпрачi

м. Киiв

Засryпника голови комiсii,Щержпрацi:

Семчука P.I. - начальника Головного управлiння ,Щержпраui у
киiъськiй областi

tIленiв KoMiciT:

Попiченка О.Е. - начальника вiддiлу нагляду в машинобулуваннi та
енергетичi Головного управлiння [ержпрачi у
киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника ,Щепартамеrrry охорони працi
ФелерачiТ профспiлок Украiнп (за зголою)

Баношенко Н.М. - виклалача ,ЩП "ГНМЦ" (]а ]годою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд 1 5,05 201 7 р, ]'la 
,65 

перевiрила знапня наступн их

законодавчих та ноРмативно-правових aKTlB з охорони працli

Впмоги щодо безпеКи та з,Lхисту здоров'я працiвникiв I(iд час роботи з екранними

прис1!оями (НПАОП 0,00-? 15-18); Законодавчiакти з охорони працi,Ilгlени працl, наданвя

дЬмедиrrо'i допо"оги потерпiлим! електробезпеки, пожежно] безпеки (Загальний курс з ОП);

MiHiMa:rbHi вимоги з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвелыtих майланчикач

(нпАоп 45,2-7.03-17.1; Iiравила безпекИ при виробпичтвi та спожпвшrнi пролукl iB ро,]дiлен ня

повiтря (НПАОП 0.00-1,6З-88); Прч"rпч безпеки систем газопостачання (НПАОП 0,00-1 ,76,

15); Правила безпечвоi е*с.rлуатачii електроустановок (НПАОП 40,1-],01-97); Правила будови i

б".печrоi 
"псплучrчцii 

лiфтiв (НПАОП 0,00-1 02-08); Правила експлуатацii електрозахисних

засобiв (ЕIПАОП 40.1-1.0?-01); Правила охорони лрацi на автомобiльному транспортi (l tПАОП

0,00-1 бi-12); Правила охорони працi пiд час вантажно,розвантажувlшьних робiт (IlПАОП

0 00-1.ZS-l5i; Правипа о*оропи rrрччi пiл час виконання робiт на висотi (НПАОП 0 00-1 15-07);

Гlра"ила охорони працi пiд час експлуатацii ваltтажопiдiйма,,lьних KPaHiB, пiдiйммьни\

пiистроiЪ iвiлповiлного обладнання (НпАоп 0.00_] 80-18); Правила охороIlи пpatli пiл час

експлуатачii навантажувачiв (НПАОП 0,00- l ,83- l8); Правила охорони працi п iд час

експлуатацi'i обладнаяЕя, що працю€ пlд тиском (LIПАОП 0 00- 1 81 - l 8); Правила о\орони п рацi

пiд час експлуатацii тепломехаttiчного обладнанпя електростанцiЙ, теплових мереж i

,"ппоur*орr"rо"уaчих установок (нпАоп 0,00-1 69-1З); Правиllа охорони лраlli пiд час

роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НпАоп 0,00- t ,? t - l з); Правила охорон и прац! пiд час

розробки роловищ корисних копалип вrдкритим способом (НПАОП 0,00-1,24-10); Система

.rч"дчрriu б".п"*" працi. Охорона прачi i промислова безпека у булiвпичтвi (,ЦБн) (нпАоп
45,2-7 02-12) у Еаступних працiвпикiвi

Примiтка
(Правrtла)

Прiзвице, iм'я
та по ба,гьковi

начilльник вlдJ(lлу

охорони працi

Зllас

Не здавав
Не здавав

Зна€
Знае
Знас

менеджер
KpaMaTopcbxoi

д;льницl
департамеr{ry з
охорони працi

директOр
Баришивськоi

районно] фiлi'i

дТ 'дl Lк лонецькi

киiвський
ОБЛАСНИЙ ЦЕНР

зАйruiтостI

llуБлIчIlD
АкцIонl]рнЕ
товлриство
,цЕнlрЕtlЕрIо"

Загмьвий к)рс з ОП

Загапьний курс ] ОП
нпАоп 0,00- 1,76_I 5

Загмьний курс з oI l

IlпАоп 0 00_ 1,02-08

нпАоп 0,00-L65_88

Гасяк
Руслав
степанович



луtцук

Дбпяюк
Iрина
миколаiвяа

lвпнов
Андрiй
Вiкгоровйч

олег
степанович

Кирпченко
Марина
Дмитрiвна

Ковальчук
Вмерiй
миколайович

дирекгор
Березанськоi
Micbкoi фiлii

заступник диретора
_ начмьник вlддiлу
надання соцiмьних

послуг
Бородянськоi

районноi фiлii

директор Кисво-
святошинського
районного ценчу

зайнятостi

генермьного
директора з якостi

та управлiння

начмьник вlддlлу
правового

забезпечення

засryпник

дироlсгора з
персоналу (резерв)

киiвський
ОБЛАСНИЙ tIEHTP

ЗАЙНЯТОСТI

киiвський
оьлАсний ltF:Hl,P

ЗАЙНЯТОСТI

киlвський
ОБЛАСНИЙ ЦF:НТР

з/\йнятостI

ДГl "НЛЕК "Еllегlоf,rом"
вп "PiBHeHcbKa АЕс"

Киiвсько MicbKa Фiлiя IlАt

ДП'IlАЕК "Енергоаlом'
ВЛ "PiBHelIcbKa АЕс"

Не здавав
Не здавав

Не здавав

Но здавав
Не здавав

зна€
Зна€
знас

не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
не ]давав
|,]е злавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

зна€
зна€
зllа€
Знас
Знас

Загальний курс з ОП
нпАоп 0 00-l 76- 15

Зага,tьний курс з ОП
нпАоп 0 00-1 ,76_ 15

Загмьний курс з oIl
нпАоп 0 00_1 76_15

Загальний курс з ОП
нпАоп 0 00- 1.69-1]
нпАоп 0.00-1 ,7l_] ]
нпАоп 40 1-1 0I_97
нпАоll40,1_1 07_0I

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0 00-1.69_Iз
нпАоп 0,00-1 8l- l8

Зага.,lьний курс з ОП
нпАоп 0 00_1,02-0Е
нпАоп 0 00_1 l5_07
нпАоп 0,00-1 62- l2
нпАоп 0,00_1.?1-1з
нпАоп 0,00_1 75_15

нпАоп 0 00_1 76-] 5

нпАоп 0.00_1,80_18
нпАоп 0.00-1,81_18
нпАоп 0,00_1.8]_l8
нпАоп 0,00 7 l5-18
нпАоп 45.2_7.02-12



l0 ковя,rюк
Вiкгор
Вiкторович

Il Красооя
Любов
АндрiiЪна

12 Кузьмiн

васильович

Луздвчук
Олександр
Вдсильович

lз

l5 Ндrаренко
снiжана
Анатолiiъна

провiдниЙ iнжeвep
з охорони працl

дирекгор Переяслав
- хмельницькоi

мiськрайонноi фiлii

iнженер з охорови
працi

спiвробiтник

здступвик
директора

дирекгор
Об)r(iвськоi

мiськрайонноi фiлii

Комунальне пцприсмств0

ВiдоФемлсЕий пИро]дiл
сmншя техяiчного

обслуговуваняя аmобусiв

киlвськии
ОБЛДСНИЙ ЦЕНТР

ЗАЙНЯТОСТI

ТоВ "Люсгдорф"

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
,цЕнтр культури l

мистЕцтв"

киiвський
оБ,,lАсниЙ цЕнтр

зАйtuтостl

киiвський
ОБЛДСНИЙ LtEHTP

зАЙнятостl

не зна€

зна€

зна€

знае
Знас
Зна€
Знае
Знае
Знас

Не здавав
не здавав

зна€

Загальний курс з 0П

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Зага,,lьний курс з ОП
нпАоп 0.00_1,02_0Е
нпАоп 0,00_1 ] 5-07
нtIАоп 0,00-].69- lз
нпАоп 0.00-1,E0-1E
нпАоп 0,00-1.8l- l8

Зага,rьний курс з ОП
нпАоп 0,00-t ?6- l5

Загальний курс з ОП



16

1,1

l8

19

20

21

пащенко
Богдан
Iванович

ПусговоПтова
Марина
Георгiiвна

Сiрхй
Михайло
васильович

собо.rь
Натмiя

cтoBiK
lгор
олегович

ш€внп
Birтop
Пегрович

дирекгор
ржицiвсъкоi
MicbKoj фiлii

начмьник вlддlлу
нагляду у

булiвництвi
улраыIrнIlя нагляду

в промисловостi i

пiдвищеноi

Головний
державний

iнспекгор вiддiлу
гiрничого нагляду

засryпник
генерального
директора-

директор з розвитку
та безпеки

заступник
дире[тора-

начмьник вiддiлу
надавня соцiальних
послуг Сквирськоi

районвоi фiлiТ

засryпник
генерального
директора з

забеэпечення
вирбництва

(резерв)

киiвський
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

ЗАЙНЯТОСТI

Головне управлiнвя
Держлрацt у Ки]Ъськiй

Головне управлiввя
Держлрацj у Киiвськiй

киlвський
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

зАйнятостl

ВП "ЕнФгоатом-
Трейдинг" ДП "НАЕК

ДП "НАЕК "Енергоатоl{"
ВП "PtBHeHcbKa АЕс"

Не здавав

Знас
зна€
зна€
зна€
Знае
знае
Знае

не здавав

Не здавав

3на€
3на€

3нае
Не знае
не знае

нпАоп 0,00-1,l5-07
нпАоп 0.00-1.7l -l з
нпАоп 0,00-1.80-18
нпАоп 0.00-1,E] _l Е

нпАоп 0 00_1,E3_ 1E

нIIАоп 45,2-7,02-12
нпАоп 45,2_7 0з-l7

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-].24-10

Залальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0,00_].02-08
нпАоп 0,00-],69.1з



заqтупник
начаJIьника вiддЬу

8засмодli з

робоюдавrцми
П9реяслав-

ХмельниццькоТ
мiськрайонноi фiлii

киlвський
ОБЛАСНИЙ ШЕНТР

зАЙнятостl

зна€
Знае

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00- 1,76_15

Голова KoMicii Держпрацi

ЗасцaпЕик головЕ Koмicii Держпрацi

Семчук P.I.

чп""Уft8ifl&т9 в,

CаllcicHKo В.В.

Попiчепко о.Е.

Баrrошепко Н.М.
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