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Комiсiя у складi:
Голови KoMiciT ffержпрацi:

Сажiснка В.В. - т,в.о. Голови Держпрацi

м. КиТв

Заступника голови KoMicii:

Семччка P.l_ - начальника Головного управлiнrrя ,Щержпрацi у
киiъськiй областi

Членiв KoMiciT:

Тименка А.В. - заступника начмьника управлiння - начaцьника
вiддiлу нагляду за об'скгами котлонаг;rллу ,

пiдйомними спорудами la на транспорr i управлiння
нагляду в промисловостi iHa об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Головного управлiння !ержпрачi 1,

киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника !епартаменry охорони прачi
Федерацiт профспiлок Укра'iни (за згодою)

Баноtленко Н.М. - вию,rадача !ержавного пiдлрисмства ''Головний
навчrIльно-методичний центр Держпрацi'' (за
згодою)



створена на пiдст.tвi наказу Держпрацi вЙ 15.05,20l7p, N965 перевiрила знаfiня наступних
законодавчих га норvа Iивно-п равових aKTiB,] охорони праui:

flБН В,2.5-20:2018 Газопостачання (,ЩБН B.2,5,20:201t); Законодавчi акти з охорони
прачi, гiгiени прачi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезлеки, пожежноI
безпеки (Зага,,lьний курс з ОП); Правила безлеки систем газопостачання (НIlАОП 0,00- i,76-
l5); Правftла будови i безпечноi експлуатацii амiачних холодильних установOк (НпАоп 29,2]_
1.04-90); Правила будови i безпечноi експлуатацiТ фреонових холодильних установок (НI-IАОП
0.00-1.51-88);Правилазбезпечноiексплlатачiiсистемвентиляцi-t;хiмiчнихвиробниц,гвах
(нпАоп 0-00-1,27-09); Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (IlПАОП
0,00-1 l5-07); правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання. шо працюс пiд тиском
(нпАоп 0.00_1.8l - l8); Правила охорони працi при виробництвi, зберiганнi. транспортуваннi
та застосуванвi хлору. (НПАОП 0 00- 1,2З-l0) у насryпних працiвникiв:

Прiзвпце, iм'я
тд по батьковi Пiлприсмство

Примiтка
(Правила)

Дiдик
Андрiй
Павлович

зна€
Знас
Знас

Знас
Знас
Зна€
Знае

Голубов
Сергiй
Володимирович

лоловний державний
iHcneтKop вiддtлу

нагляду на

виробницгвi iяа
об'.кгаi пitrвяшено-l
небезпеки улравлiвня

нагляду в

прмисловостi i на
об'€ктах пiдвишеноi

головний державний
iнспеткор вlддiлу

виробницгвi i на
о6'скrах пiдвицl€ноi
небезпеки упрамiння

промисловостi l на
об'сктах пiдвлцеяоi

небе]пеки

Головне улравлiння
!ержпрачi у

киiвськiй областi

Головяе управлiння
!ержпрачi у

киiвськiй областi

ДБ}{ В,2 5_20]20]8
Загальний курс :} ОП
нпАоп 0 00_1 8l- I8

ДБН В,2 5-20i20l8
Зага,l ьн ий курс ] otl
нпАоп 0 00_L l5-07
нпАоп 0 00_1,E1-1E



з3комiрнrЛ
олег

KoBaJboв
Олександр
Вiкrорович

лхсенко
Юрiй
Iванович

гоJlовний державний
iнспегкор вlддlлу

виробництвi i на
об'сктах пiдвиценоi
небезпеки управлiння

нагляду 3

промисловостl l на
об'€кгах лiдвиUrеноi

небезпеки

Головне управлiння
Дсржпрацi у

киiвськiй областi

Головпе управлiння
.Щержпрачi у

киiвськiй областi

Головне управлiння
,t|ержпрачi у

киiвськiй областi

Зага.lьний курс r ОП
нIrАоп 0 00_1.81-18

Загальний курс з ОП
нпАоп 0 00-1,2]_l0
нпАоп 0,00-1.27-09
нпАоп 0 00-1 51.88

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00_ 1 l5_07
нпАоп 0 00- I 81-18

3на€
Знас

зна€
Знас
Знас
Знас

головний державний
iнслеткор вiлдшу

нагляду на

виробницгвi i на

об'€кгах пiдвиценоi
небезпеки управлiння

прмисловосгi i на
об'скгах пiдвишеноi

небезп€fiи

лоловний д€ржавний
iнспеткор вiддlлу

нагляду на
виробництвi i на

с,6'€rф( лiлвяшеноi
нсфзпеки управлiняя

промисловостl l яа
об'€rmх пiдвишеноi

знае
Знас



l 2 з 4 6

головний державний
iнслеткор вiддlлу

виробницгвi i на

об'скйх пjдвищевоi
нефзпеки управлiн}rя

нагляду в
промисловостi i на

о6'€кгах пiдвищеноI

головяий державний
,нсп€lсгор вlrдiлу

нагляду ну
будiвництвi

управлiння нагляду в
промисловостi i на

об'€кгах пiдвиценоi

головний державний
lнспеткор вi.Dдiлу

нагляду на
виробницгвi i ва

о6'€кmх пiдвищеноi
небезлеки управлiння

нагляду в
прмлслозостl | на

о6'€кrах пiдвищеноi

Головне управлiння
Держпрацi у

ки-lвськiй областi

Головне упрамiння
Держпрацi у

киiвськiй областi

Головне управлiння
.Щержпрачi у

киiвськiй областi

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0,00-1.76-15

Зала,,iьний курс з ОП

ДБН B,2,5-20:20IE
Зогмьний курс ] o[l
нпАоп 0,00-1,I5-07
нпАоп 0,00-1 ?6-15
нпАоп 0,00-1 81-18

знас
зна€

Пукrс
володимир
Сергiйович

не 1на€

спленок
Валерiй
Анатолiйович

знае
не знае
Не знае
не знаa
не зна€



cmxiB
Тарас
мю(айлович

.оловний державний
iяспеткор вiддijry

нагля,ry на
виробництвi i на

об'€ктах пiдвиценоi
нфезпеки управлiння

промисловостi | на
об'еrга)( пiдаиценоi

Тимепко А.В.

Головне управ,,liння
!ерхпрачi у

киiваьхiй областi

ДБН В 2 5-20:20lE
Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-1.]5-07
нпАоп 0.00-1,27-09
нпАоп 0,00-1.5I-tt
нпАоп 0,00-1 ,76- I5
нпАоп 0.00- l 81_18
нпАоп 29 23-1,04_90

Сажiснко В,В.

ацiяшко в.А,

3нас
Знаa
Знае
Знае
Знас
зна€
знд€
Знас

Голова KoMicii !ержлрацi

Члени KoMicii:

Семчук

Ддп.rдOчl l' ol 202l

.головняй
нАвчмьп

МЕТОДИЧНИ
цЕнтр

р)кпрдцIl,

Баношенко Н.М,


