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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охороЕп працi

24.07.2020 р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови комiсiТ,Щержпрачi:
Сажiснка В.В. - т,в,о, Голови .Д,ержпрачi

Заступника голови комiсii,Щержпрачi:

Iгнатова О.М. - засryпника директора лепар,гаменту - начiцьttика
вiлцiлу наглялу в металургii, машинобудуваннi та
eHepelel иui лепартаvенry нагляд) в промисловостi i

на об'скгах пiдвищеноi небезпеки [ержпрачi

Членiв KoMicii:

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника fiепартаменry охорони прачi
Фелерачii профспiлок Украiни (за зголою)

Баношенко Н.М. - вик,rалача ,ЩП "ГНМI_]" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiд l505 20]7p,Nlr 65 леревiрила знання наступних

законодавчих та нормативно-правових aKTlB з охорони працt:

Законодавчi акти з охорони працi. гiгiсни прачt. на]анtlя _lоме.']ичноl допомоги

потерпiлим. електробезпеки. пожеrкноj безпеки (Загмьний курс з oIl) у насryпних

|рацlвникlв.

Jrъ

зlп
Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiллрисмство

Зllас,
пе 1па(

Примiтка
(Правила)

l 3 4 5 6

l
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4

5

6

олексiй
lгорович

Барлшсвська
охсана

Веперiя

BалepiiBHa

Бс"lоусов

Бондар
Вадим

васиlьсва
Вiхторiя
BaпepiiBHa

]ачdlьник ) прал lLllllя

I1)lопllий сIlсцit!llсl
B1,1,1l]) яопvативно.

праuового lабепlеченllя
) прав-,lнllя к,риiичlлп о

Iо!овний c]lellieIicl

!ашиноб)дrвФлi та

.Lспарта!спт) llаг lя,1)

tо!овlLий слецimiст

Jсржавного нпr]я l) la

дl]ржАвl IA
служБА

укр^Iни 3
пи IАнь прАll|

дЕржАвнА
служБл

укрАiI{и з
llиl,Ань прАцl

дI]ржАв}IА
служБА

укрАiIIи з
пит^нь прАtll

дЕржАв}lА
служБА

укрАтни з
ПИТАНЬ I1РАЦI

дЕржАt]I{А
служБА

укрлIни з
l lиl,лнь прлцI

лLржАвtIА
служБд

укрАiни з
питАнь прАlll

Не зна.

зна€

Не lнac

Не 1llat.

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з oll

Загальний курс з Otl

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс ] ОП

Заl аjlьний курс ] ОП



гOвддзюк
€вген
Кирилович

Гарбrр

ГоФаяь
Валерiй

Гоцул

свrcнiйович

Дем'ян€нко
Олександр

ДороIов
олег
Володимирвич

Дрнговська
олена
вiталiiвна

Не знае

Не зна€

лровiдний сllецifilст
вljцllу з питань гlгl.ни

умоваIjи працlдепа

sашинобдувая н i та

департамслу нагляду

дЕржАвнА
служБА

укрАIни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiIIи з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАIни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАIни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ IIРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
питАнь прАцl

не знас Загмьний курс з ОП

Загмьний курс ] ОП

головнип спецiмiст

вугiльнiй промисловоФi
улравлlння гiряичоIо

lоловнлй спсцiмlст

дспартамснту J литань

Не зна€ Загальний курс з ОП

Не здавав Зага,rьний курс з ОП

Нс зна€ Загмьний курс з ОП

Не зна€ Зага.льний курс з ОП

Залмьний курс з ОП



14 Ддченко

Володимирiвна

Заднiпрян€чь
свiтлана

знова

Юрiйович

ганна
михайлiвна

Кднтур

"rlлpiHa

л твинов
lгор

юловнлл слсчiмiст
вlrlдlлу r питань гlгlсни

умомt{и прац, iепар

гоlовний спецlлl,сl

маркшейдерських робiт
управлlння гlрничого

провiллий спсцiмiст

зайнятостi департаменту

дЕржАвнА
служБА

укрАIни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

Загальний курс з ОП

Залмьний курс з ОП

не зна€

Не ]нас

знас

дЕржАвнА
сJIужБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI
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17

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
питАнь прАцl

лЕржАвнА
служБА

укрАlни з
ПИТАНЬ ПРАIU

дЕржАвнА
сJlужБА

yKPAiI Iи з
питАIlь прАlII

дЕржАвнА
служБА

укрАIни з
питАнь прАцl

не ]на€ Загальний курс з ОП

Загмьний курс ] ОП

[le знае Загмьний курс з ОП

mловний спецltrllсr

голоя|ий спецiмiсr

лержаввого наг]яп} м

l9 lоловний спецiаliст

лержавного наглял} ra

rаступвик нач lьника

fспартамснгу з питань

Зага,l ьний курс з ОП

не 1наa Загмьний курс з ОП2о



22

2з

24

25

26

л товченко
Bipa
Вiкгорiвна

Юрiй

Лариса

Сергiй

Нiкорд

Володимирiвна

новдк
Bipa
BiKTopiBHa

онишенко

Петрiвна

траспортi га зв'яlк}

дЕржАвнА
служБА

укрАпIи з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕрждвнА
служБА

укрАlни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнл
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржлвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕрждвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

Зала,rьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Зага,lьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

rаступник вачшьника

mловний cпelliLricT

vаш иноб}дуванвi та

лепартаменту нагляпJ

Iоловний спсцiаriст
сеюор} вн}трlUньоlо

Не ]нас

Не знае

не 1нас

Знас

27

tоховний.псцiмiст
вiдriлу rаб€зпечсння

kерlвника та ко роiю

головний спеlliа-лiст
BLrn лу розслlдування.

aHMiryTa облiк} авар]й

травматизму упразl

lолоOнип cnelLi licT

зайнятостi департNенту

Не знас Загмьний курс а ОП

Загальний курс з ОП

Не знас Загальний курс з ОП



Пав,rунь
володимир
Богдавович

свiтлана
Вiкгорiвна

Прохоренко
юлiя
Володимирlвна

lгор
вiталiйович

стrсюк
свiтлана
вментинiвна

столипiн
Юрiй

Тrтарчук
Iрина

гоlовний спецl lст

вугi,lьнiй промисловоmi
}правлlння ],рличо,о

начмьник вlдllл} l

лепдртамеяту r ппань

lоловний спсцiаqiст

лепарта9еllту r пятань
пpallI

головний спецil!1iст

вибуховими роботами

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ IlРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАIни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАiни з
питАнь прАцl

зна€ Загмьний курс з oll

не знас Загальний курс з ОП

не знае Загмьний курс з ОП

Зага,l ьн ий курс з ОП

не зна€ Загальний курс з ОП

Iоiовний с||ецiмiст

трФпоцiта зв'язку

завiдувач сепору 1l

зверненням громаJян та
доступу до публiчноi

iнформ ацii ,провлiн нл

дЕржАвнА
служБА

укрАIни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

дЕржАвнА
служБА

укрАlни з
ПИТАНЬ ПРАЦI

знас Загмьний курс ] ОП

Не знаa Загальний курс з ОП



Вiкторiя
геняадiiвна

Тягай

Петович

УкраIяський
Василь
Юрiйович

щуров
Володимир
Ерiольдович

головl|ии cnelliд|icl

_rепартамеllт\ j llитаяь

гоtrовний сllецiuiст
сспор) вlцтрlшньоlо

вступниk начаlыlика
вi,lдiit наIляд} в AIlK
та СКСдепартамснту

rоловний слецitlrlст

вибуховими робогами

го]овний cllelliм ст
Bijцll! оргаlli }al liйноR)

пхалування дiяlьностi
упразлlн я lнслýкll

дЕржАвнА
служБА

укрАI]lи з
питАнь IlPAII]

дЕрждвнА
служБА

укрАlни з
питАнь прАtlI

дЕрждвнА
служБА

укрАiни з
питАнь прАllI

дЕрждвнА
служБА

укрАiItи з
ПИТАНЬ ПРДIU

ДЕРЖАВГIА
служБА

укрАiни з
ПИТАНЬ ПРДIU

Не ]нас

не:]нас

l{e здавав

Не 1нас

Загальний к1 рс з ОП

Залмьний курс з ОП

Зага,lьний курс з ОП

Загеlьний курс з ОП

Загапьний курс з ОП
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Голова KoMicii {ержпрачi

,Щержпрачi

Сажiснко В.В,

Мацiяшко В А

Заступник

Iгнатов о.М,

Баfiошенко Н,М.Члени KoMiciT:

jlara 0илч1 24 0? 2020


