Додаток1
ВІДОМОСТІ
про експертів технічних з промислової безпеки ДП «Чернігівський ЕТЦ», які проводять експертизу стану охорони
праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки
(станом на 11.08.2022 року)
Прізвище,
ім'я, по
батькові
(у разі
наявності)

Посада

Освіта,
спеціальність,
кваліфікація

Напрями діяльності
експерта технічного з
промислової безпеки

Номер
посвідчення
експерта
технічного з
промислової
безпеки, дата та
номер
протоколу
атестаційної
комісії

Дата видачі та
номер свідоцтва
(сертифікату) про
підвищення
кваліфікації
(за наявності)

Загальний стаж
роботи експерта
технічного з
промислової
безпеки

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Посвідчення
№ 17-22-2 від
15.07.2022р.

Свідоцтво
№ 17-22-2, протокол
№17-22 вiд
15.07.2022р.

13 років

Храмець
Валентина
Миколаївна

Вища
Технічний огляд експертне
експерт
обстеження
технічний з «Електропостачання
промислових
електроустановок
та
промислової
підприємств, міст i
електрообладнання
безпеки
сільського
господарства»
начальник
відділу
експертиз

Мелашенко
Віталій
Григорович

експерт
технічний з
промислової
безпеки

Вища
Технічний огляд експертне
Посвідчення
Свідоцтво
«Технологія
обстеження
№ 09-20-12
№ 09-20-12,
машинобудування,
вантажопідіймальних
від 06.03.2020р. протокол №09-20 вiд
металорізальні
кранів,підйомників,ліфтів,
06.03.2020р.
станки
ескалаторів;
Технічний огляд експертне
Посвідчення
обстеження обладнання
№ 03-21-5
устаткування
вiд 24.02.2021р.
нафтогазовидобувної
промисловості та
геологорозвідки

Акуленко
Тетяна
Григорівна

експерт
технічний з
промислової
безпеки
начальник
відділу
експертного
обстеження та
технічного
діагностування

Кагітін Дмитро
Федорович

експерт
технічний з
промислової
безпеки

11 років

Свідоцтво
№ 03-21-5, протокол
№03-21 вiд
24.02.2021р.

Вища
Технічний огляд та
«Хімічна технологія
експертне обстеження
лаків, фарб та
устаткування
лакофарбових
вибухопожежонебезпечних,
покрить»
хімічних, нафтохімічних,
нафтогазопереробних
виробництв

Посвідчення
№ 84-00-1 вiд
22.10.2021р.

Св-во № 84-00-1
Протокол №551-21
вiд 22.10.2021р.

11 років

Вища
«Технологія
машинобудування»

Посвідчення
№ 18-20-7 від
22.06.2020р.

Св-во № 18-20-7
Протокол №18-20 вiд
22.06.2020р.

11 років

Технічний огляд та
експертне обстеження
об’єктів котлонагляду
(котлів, посудин що
працюють під тиском,
трубопроводів пари та

гарячої води)
Шинкаренко
Володимир
Миколайович

експерт
технічний з
промислової
безпеки

Вища
«Технологія та
устаткування
зварювання»

Технічний огляд експертне
обстеження
вантажопідіймальних
кранів,підйомників та
ліфтів

Посвідчення
№ 491-16-7 від
11.12.2019р.

Св-во № 491-16-7
Протокол №468-19
від 11.12.2019р.

16 років

Музиченко
Андрій
Миколайович

експерт
технічний з
промислової
безпеки

Вища
«Промислове та
цивільне
будівництво»

Технічний огляд експертне
обстеження технологічних
транспортних засобів;

Посвідчення
№ 32-16-2 від
26.01.2022р.

Св-во № 32-16-2
Протокол №37-22
від 26.01.2022р.

12 років

Технічний огляд експертне
обстеження
вантажопідіймальних
кранів,підйомників та
ліфтів

Посвідчення
№ 36-10-1 від
27.04.2022р.

Св-во № 36-10-1
Протокол №235-22
від 27.04.2022р.

Св-во № 09-20-06
Протокол №09-20 від
06.03.2020р.

Кот Андрій
Анатолійович

експерт
технічний з
промислової
безпеки

Вища
спеціаліст з
автоматизованого
управління
технологічними
процесами

Технічний огляд експертне
обстеження ліфтів

Посвідчення
№ 09-20-06 від
06.03.2020р.

Дерев’янко
Микола

експерт
технічний з

Вища
«Технологія та
устаткування

Технічний огляд та
експертне обстеження

Посвідчення
№ 375-19-6 вiд

11 років

5 років

промислової
безпеки

зварювання»

Пономаренко
експерт
Дмитро
технічний з
Володимирович промислової
безпеки

Вища
«Обладнання
хімічних
виробництв і
підприємств
будівельних
матеріалів

Миколайович

інженер - механік

об’єктів котлонагляду
(котлів, посудин що
працюють під тиском,
трубопроводів пари та
гарячої води

03.10.2019 р.

Технічний огляд та
Посвідчення
експертне обстеження
№ 527-18-11 від
основних виробництв та
02.06.2021р.
харчової промисловості,
деревообробної
промисловості, легкої і
текстильної промисловості,
агропромисловості,
целюлозо паперового
виробництва, переробки
пластмас, полімерних
матеріалів і гумотехнічних
виробів;

Технічний огляд та
експертне обстеження
Посвідчення
устаткування
№555-18-8
вибухопожежонебезпечних
Протокол №551хімічних, нафтохімічних,
21 від
нафтогазопереробних
22.10.2021р.
виробництв

Свідоцтво №52718-11
Протокол №157-21
від 02.06.2021р.

Свідоцтво №55518-8
Протокол №551-21
від 22.10.2021р.

7 років

Технічний огляд експертне
обстеження
вантажопідіймальних
кранів, підйомників

Проведення експертного
обстеження (аудиту)
систем управління
охороною праці, здійснення
експертної оцінки стану
охорони праці та безпеки
промислового виробництва

Котляров
Денис
Сергійович

експерт
технічний з
промислової
безпеки

Вища
інженер
енергоменеджер

Технічний огляд експертне
обстеження устаткування
газової промисловості з
тиском природного газу не
більше 1,2 МПА і
зрідженого газу не більше
1,6 МПА

Посвідчення
№43-20-6 від
30.07.2020р.

Свідоцтво №43-20-6
Протокол №43-20 від
30.07.2020р.

Посвідчення
№49-20-5 від
08.09.2020р.

Посвідчення
№315-08-03 від
17.12.2020р.

Свідоцтво
№315-08-3,
протокол №370-20
від 17.12.20р.

7 років

Технічний огляд та
експертне обстеження
обладнання
вибухопожежонебезпечних
хімічних, нафтохімічних,
нафтогазопереробних
виробництв
експертне обстеження
об’єктів котлонагляду
(котлів, посудин що
працюють під тиском,
трубопроводів пари та
гарячої води)
Проведення експертного
обстеження (аудиту)
систем управління
охороною праці, здійснення
експертної оцінки стану
охорони праці та безпеки
промислового виробництва

Подоляка
Володимир
Михайлович

експерт
технічний з
промислової
безпеки

Вища,
інженер-механік

Технічний огляд та
експертне обстеження
об’єктів котлонагляду
(котлів, посудин що
працюють під тиском,

Посвідчення
№32-20-7 від
24.06.2020 р.

Посвідчення
№18-20-1 від
22.06.2020р.

Свідоцтво №32-20-7,
протокол №32-20 від
24.06.20р.

Свідоцтво №18-20-1,
протокол №18-20 від
22.06.20р.

Посвідчення
№49-20-6 від
08.09.20р.

Посвідчення
№18-20-2 від
22.06.2020р.

7 років

трубопроводів пари та
гарячої води.
Технічний огляд експертне
обстеження технологічних
транспортних засобів,

Посвідчення
№87-20-5 від
14.12.2020р.

Іщенко
Олександр
Васильович

експерт
технічний з
промислової
безпеки

Вища,
інженер-електрик

Технічний огляд експертне
обстеження
електроустановок та
електрообладнання

Клочай Оксана
Іванівна

експерт
технічний з
промислової
безпеки

Вища,
інженер технолог
поліграфічного
виробництва

Проведення експертного
Посвідчення
обстеження (аудиту)
№ 20-22-1 від
систем управління
04.08.2022р.
охороною праці, здійснення
протокол №20експертної оцінки стану
22 вiд
охорони праці та безпеки
04.08.2022р.
промислового виробництва

Директор

Посвідчення
№ 71-21-1 від
20.12.2021р.

Свідоцтво
№ 71-21-1, протокол
№71-21 вiд
20.12.2021р.

5 років

-

1 рік

Микола ШТАНЬКО

