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Комiсiя у скJIадi:
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Голови KoMiciT .Щержпрацi:

,Щегнери I.A. - в.о. Голови !ержпрашi

Заступника голови KoMicii:

Семчука P.I. - начальника Головного управлiння {ержпрачi у
киiъськiй областi

Членiв KoMicii:

Чорного В.В. - заступника начitльника вiддiлу нагляду в
машинобудуваннi та енергетицi управлiння нагляду
в промисловостi i на об'екгах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння .Щержпраui у КиiЪськiй
областi (за згодою)

Баношенко Н.М. - викJIадача .Щержавного пiдприемства "Головний
навчЕlльно-методичний центр !ержпрашi" (за

згодою)

- заступника керiвника Щепартаменту з охорони працi
Федерацii профспiлок УкраТни, викладач .ЩI

Мацiяшка В.А.

"ГНМЦ" (за зголою)



1 |Багрянцев
ростислав
евгенiйович

Бiлоусов

олег
Володимирович

Ведiщев

Максим
Олександрович

.Щемчук
Руслан
Iванович

.Щемчур

Олександр

заступн ик генераJIьного

диреffiора з фiзичного захисry
та режиму

спiвробiтнr.rк

головний дерlкавний iнспектор
вiддirry експергноi рботи,

ринкового нагляду та нiщанкя
алмiнiстратttвний послуг

lнженер з технlчного нагляду

степанович

головнии енергетик Знае Загальний курс з ОП

створена на пiдставi наказу Щержпрачi вiд l 8. 10.2021 р. Nэ l65 перевiрила знання наступних

законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працi:

ДБН B.2.5-20:2018 Газопостачання (ДБН В.2.5-20:2018); Загшrьнi вимоги стосовно
ЗабеЗпечення роботодавцями охорони працi працiвникiв (НПАОП 0.00-7.11-12); Законодавчi
акти з охорOни працi, гiгiени працi, наданнядомедичноiдопомоги потерпiлим, електробезпеки,

пожежноi безпеки (Загшьний курс з ОП); Правила охорони працi пiд час виконання рОбiт на
висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони працi пiд час експлуатацii тепломеханiчного
обладнання електростанцiй, теплових мереж i тепловикористовувiцьних установок (НПАОП
0.00-1.69-13); Система стztндартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у
булiвництвi (ДБН) (НПАОП 45.2-'7.02-|2) у насryпних працiвникiв:

ВП "PiBHeHcbKa АЕС" ДП
"НАЕК "Енергоатом"

Сryжба безпеки УкраТни

Управлiння [сржпрачi у
Житомирськiй областi

ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД
шуБЕрт УKPAIHA лу "

ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД
шуБЕрт УKPAIHA лу "

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Примiтка
(Правила)

Не знае
Не знас

Знас

Знас

Не знае

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00_1.69-1з

Загальний курс з ОП

Загалlьний курс з ОП

Загалlьний курс з ОП



6 |.Щушейко
олексiй
миколайович

Куляева
ольга
олексiiъна

Мороз
Олександра
Володимирiвна

l1

l0 HoBiK
Анатолiй
Сергiйович

ощепков
Андрiй
Родiонович

Паламарчук
олена

нача.льни к !епартамекry
охорони працi m промпсловоl

безпеки

в.о Голови.I],ерlltавного
агенffi водннх ресурс|в

Украiни

заступник директо;и-
начilьник вlддцу надання соц.

лослуг

заст)пнк голови прфкому

спiвробiтник

головний iнженер

головний державний iнспепор
в1,1цlшу з пшilнь державного
законодiшства про працю,

зайнягiФь 1" iнших
нормати внФ,прак)вих аm в

|2

миколаiъна

Знае Загальний курс з ОП

пуБлIчнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"цЕнтрЕнЕрго"

дЕржАвнЕ
АГЕНТСТВО ВОДНИХ
PEcyPclB укрАiни

ВИШГОРОДСЬКА
РАЙОННА ФlЛШ

киiвського
ОБJИСНОГО ЦЕНТРУ

ЗАЙНЯТОСТI

Акцiонерне товариство
"YKpaTHcbKi еноргсгичнi

мацtини"

Слухсба безпеки УкраТни

АТ "Укртрансгаз" БМФ
"Укргазпромбуд"

Будiвельно-монтaDкне

управлiння Nе2

Управлiння .Щержпрачi у
Житомирськiй областi

Знас

Знае

Знас

Знае

Не здавав
Не здавав
Не здавав

Знае

Загальний курс з ОП

Загалlьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.15-07
нпАоп 45.2-,7.02-12

Загалlьний курс з ОП



lз Пастернак
ольга
PoMaHiBHa

t4 Риясков

Володимир
Володимирович

Семеншк
Сергiй
Григорович

Фiлатов
Влас
Володимирович

Хорiшко
Олександр
Вiкторович

Чернуха

Сергiй

15

|,7

l8

начальник с.тryжби ОП

головний дерr<авний iнспокюр
вцдLrry нагляд/ в

машинобудуваннi та енергеrичi

спiвробiтник

головний lнженер з охорони
працl

спiврбiтник

начальник сrrylсби окорони
прац

начаJIьнпк вl,ддlJIу охорони l

безпеки прачi
19

Олександрович

Знае Загальний курс з ОП

ТОВ,КРОМБЕРГ ЕНД
шуБЕрт укрАiI-и лу "

Управлiння .Щержпрачi у
Житомирськiй облаqгi

Сщокба бсзпски Украiни

ПрАТ "Киiвський
картонно-папсровий

комбiнат"

Служба безпеки УкраТни

AKuioHepHe товариство
"Киiвгаз"

AKuioHcpHc товариство
"YKpaTHcbKi енергсгичнi

машини"

Знае

Знае

Не здавав
Не здавав

Знае

Знае

Знае
Знае
Знас

Зага.пьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Зага.гlьний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.15-07

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

ДБН 8.2.5-20:20l8
Загальний курс з ОП
нгиоп 0.00-7.11-12
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Служба безпеки Украiни Не здавав Загальний курс з ОП
н

миколайович

Голова KoMicii Держпрацi

Заступник голови KoMicii

Члени KoMicii:

Дагавидачi: 17.12.202'|

.Щегнера I.A.

Семчук P.I.
;.qqловниii


