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Комiсiя у складi:
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Сажiенка В.В. - т.в.о. Голови !ержпрачi

м. КиТв

Засryпника голови KoMicii:

СтахiвськогоС.М ЗаступниканачальникаГоловногоуправлiннп

,Щержпрачi у КиiЪськiй обласгi

тIленiв KoMicii:

Мартиненка В.В. - начальника вiддiJгу нiгJuIду ца виробницгвi i на
об'скгах пiдвищеноi небезпеки управлiн}lя нагляду в
промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ небезцеки
Головного управлiння [ержпрацi у Киiвськiй
областt

Мацiяшка В.Д. - засryпIrика керiвника де артамсrтц/ з охорони працi
Фелерачii профспiлок Украiни, (за згодою)

БаношенкоН.М. -викладача,Щержавногопiдприемства"Головний
IIавчаJIьно_методичний центр ДержIIрацi" (за
згодою)



ПрiзЕпще, iм'я
та по батькоDi Пiдпрпсмство

створена ва пiдставi Еаказу Держпрацi вiд 15,05.202l p.N965 за програмою для
Викладачiв з охорони прaщi вццих навчаJ,IьЕих закJIадiв i виявив(ла) потрiбнi знання
заJ(онодzвчих aKTiB з охорони працi, гiлi€ни пparlit надалня домедичноТ допомоги потерпшим,
елскtробезпеки, пожежЕоi безпеки

Артем'€в
Сергiй
робленович

Березуцький
Вячеслаз
Володимирович

Бiпова
Iрияа
Григорiвва

Болоташвiлi
Зrраб
ушангович

завiдрач кафедри

завiдвач кафедри
"Безпека працi та
навколишнього

середовища'I

викладаq спеrцисциплlн

доцепт кафедри
спецiмьпих дисциплiв та

домедичноi пiдготопки

факультеry пiдготовки

фахiвцiв лrrя пйроздiлiв
Нацiональноi полiцiI

Украiни

старrлий викладач

асистеIlт

доцепт кафедри охорони
працi i навколишпього

середовища

зав. кафедри охорони
працi i навколишньсrго

середовица

доцеIrт кафедри безrrски
життсдiяльностi

Нацiональний 1нiверситет
чивiльвого захисry Украiяи

нацiопа.льний технiчвий
унiверситет "Харкiвський
полiтехнiчний iнстиryт"

,Щвiпровський державний
коледж будiвельно_монтажвих

технологiй та архiтектури

Л}таЕський державний
унiверситЕт BHyTpimнix справ

iмепi Е.О, ,Щiдоренка

Херсонський державпий
аграрно-економiчний

1тriверситет

lваrrо-Франкiвоький
нацiонмьний технiчвий
уЕiверситег нафм i газу

Зпас

васвлепко
Натмiя
€вгснiвна

Васхлiв
Ната.лiя
ЮрiiЪна

волошкiнд
олена
CeMeHiBHa

Вiпьсоя
Олексаrдр
Георгiйович

ки'iвський нацiональний

упiверситет булiвничтва i
архiтектури

Знас

Зна€

Знас

Знас

знас

КиiЪський яацiональний
унiверситет будiвничтва i

архlтект}?и

Бiлочеркiвський начiональний
аграрЕий унiверситет

Знас

Гераспмепко
Biцop
Юрiйович

Знас



10 Голiкова
Владrслаза
Володимирiвна

доцент

професор кафедри
охорони працi i
нiвколишIlього

середовица

викJIадач

викладаq

викладачзБЖД(оспов
оп)

викJlадач

професор

доцевт

викJlадач

викладач

Нацiонмьний }чiверситет
"Одеська морська академiя"

киiъський fl ацiональяий

унiверситет булiвництва i
архtте(г)?и

Новомосковський коледж
,Щнiпровського державпого

аграрно_економlчного

унiверситеry

Кременчу,цький льотний
коледж Харкiвського

нацiона,rьного унiверситету
внутрiшпiх справ

КиiЪський професiйпо-
педагогiчЕиЙ коледж iM.

Антона Махаренка

ВСП "Бережанський фаховий
коледж Нацiоцальпого

унiверситсry бiоресурсiв i
природокористування Украiни"

ХерсоЕський державвий
аграрно-економiчпий

унiверситет

Херсонський державний
алрарно-економiчний

}пiверситет

Нацiонаrrьнпй упiверситет
цивiльного захисту УкраТни

Ржицiвськпй будiвельний
TexяiK\.M

Лугмський державЕий
уgiверситет вн}трlшнiх справ

iмeнi Е.О. ДiдореIrка

ll

|2

l,|

Гушчепко
оксана
миколаiвна

Дац.нко
Артем
станiславович

Знас

Зна€

Знас

Знас

Знас

Знае

Знас

знае

1з

14

l5

lб

l8

l9

.Щсрябiва
IHHa
олексiiъна

Дчпшпп
Ьан
васильович

ковдльова
валеrrтица
Анатолiiъца

Жовяич
Петро
васцпьович

Жуйков
Олександр
ГеЕнадiйович

IBaBiB
Микола
Олексацдрович

IльiЪськпй
олексiй
Володимирович

Знае

Комsрппцькпй
Вiталiй
Мар'явович

Знас20 рекгор



1 2 3 4

2|

22

2з

24

29

копоDалова
свiтлаяа
олексiiъпа

Коренюк
Натаtiя
миколаiвпа

Костюк
Микола
Олексавдрович

Костюк
Юрiй
миколайович

Кравчук
BiTa
BiKropiBHa

Краf,шовд
BepoHiKa
Iванiвяа

Крпвaнко
Галина
Мирослазiвпа

Кудiяов
Аmов
С€ргiйович

Лухдшifi
Володимир
Володимирович

Лялюк-Вiтер
Гмипа
Дмитрiвна

доцеят мфедри xiмii та
оп ддмА

завlдлачка вlддlленЕя

виrulадач

викJIадач

старшпй впкладдI
кафедри безпеки польотiв

старший викладач

доцеIlт

завiдувач кафедрrt
спецiа:rьних длtсциплiп та
домедичноi пиготовки
факультеry пiдготовки

фахiвчiв лля пiлрозлiлiв
Нацiопальноi полiItii

Украiни

начмьник кафедри

,Щонбаська лержавяа
машинобудiвяа академiя

Вiдокрсмленний стр}тт}?ний
пiдроздiл "Автотранспортний

фаховий коледж"
Криворiзького яацiонального

уrriверситету

Вiнницький техЕiчпий коледж

Вiвrtицький технiчний коледж

Льотна академiя Нацiовальяого
авiацiйного 1тriверситету

Нацiональний уriверситет
"Одеська морська академiя"

lвано-Франкiвський
нацiопальний технiчний

унiверситет нафти i газу

Луганський державний
унiверскгеr вrrлрiшнiх справ

iMeнi Е.О, ,Щiлоренка

Вiйськова академiя (м, Одеса)

[вано-Франкiвський
пацiональЕий технiчний
}'Iriверситет вафтя i газу

Знас

Знаa

Знас

зна€

Знас

Знас

25

26

2,1

2а

Знас

Знас

Знас

з0 доцеm Знае



31 нор
Володимир
Маркович

палiй
Bipa
миколаiъна

Пsрмеяова
Дава
ГеоргiiЪIrа

Перкуп
Iрица
Володимирiвпа

Перцьовпй
IBaH
васи.trьович

Пiгдр€ва
Галпва
Лаз,riвна

викладач

викладач охорони прачi

завiд,ъач кафедри
безпеки житгедiяльвостi

доцент

.чочент кафедри безпеки
житrедiяльяостi

Длрекгор, викла.да,,I

охороЕи працi

викдадач

доцент

завiдвач кафедри
безпека житгедiяпьпсlстi

доцент кафедри xiMii та
охорони прачi

доцент кафедри безпеки
жиlт€дiяльностi

Жовтоводськцй промисловий

фаховий коледж,Щнiпровського
нацiона,rьного 1rriверситету

iMcнi Олеся Гопчара

Липковатiвський ацlарний
коледж

Начiона,rьний унiверситет
"Одеська морська академiя"

Iваво-Франкiвський
нацiональний технiqний
упiверситет пафти i газу

Бiлоцеркiвський яацiональяий
аграрний уяiверситет

Марilтtольський
електромеханiчЕий TexHiK}'l''!

Вiнницький технiчний коледж

ХерсоЕський державний
аграрЕо-економiчний

унrверситет

Бiлочеркiвський начiона,rьний
аграрний унiве;lситет

.Щонбаська державна
машинобудiвна академiя

Бiлоцеркiвський нацiовмьпий
аграрIlий yнiBepcцTeт

Хмельницький обласний
iнсrитл пiслядипломноi

педагогiчноi освiти

Знас

Зпас

Знас

Знае

зна€

Знаa

3нас

Зяаг

Знас

Зна€

зпас

з2

зз

з4

з5

зб

39

4о

41

Погосяп
Тетяна
Васшiвна

Ревтьо
олеся
ЯDославiвна

Роrплпiй
Олексацр
Ьанович

сrштмовд
Гдrна
Олексапдрiвна

скибs
Володш,rир
вiтмiйович

соловей
Микола
васильович

42 декаЕ факультеry Зна€



4з cTPeJtbшiKoB
Володимир
Iмновпч

ткаченко
Володrrмпр
максимович

Цпгдtl
Iрина
Павлiвна

старший викладач

старций вик.ладач

викJIадач

доцент кафедри охоропи
працi та техногеIiно-
екологiчноi безпеки

старшиЙ викладач

доцент кафедри охорони
працi та техногенЕо-
екологiцIоi безпеки

викладач охорони прдIi

завiдрач кафелри

доцент

старший викладач
кафедри охорояи працi

завiдувач кафедри
охоропи працi IПДО

нухт

Лугапський Еацiопальний
аграрпий упjверситст

Донбаська пацiопальна
академiя будiвIiицтва i

архlтект)Фи

ВСП "Бережщ]ський фаховий
коледд Нацiонального

унiверситеry бiоресурсiв i
природокористуванIrя Украiни"

Нацiональяий 1ъiверситет
цивiльного захисry Украiни

Черкаський державIrий
технологiчнцй унiверситет

Начiональний уriверситет
цивiльпого захисry Украiни

,Щвiпровський фаховий
педагогiчний коледж КЗВО

"Днiпровська академiя
неперервноТ освiти"

,Щвiпропецtовськоi обласноi

ради

Прикарпатський нацiояальний
1нiверситсr iMeнi Василя

Стефаника

Iвано-Фрапкiвський
нацiовмьний технiчний

унiверситет нафти i газу

Ьститл пiслядипломноi освiтп
Начiопмьного упiверитету

харчових технологiй

Iнституг пiоrядипломноi освiти
Нацiональвого унiверситеry

харчових технологiй

44 Знас

знас

Знае

зна€

Знас

Звас

Знас

зна€

45

46

4,7

48

49

50

5l

зна€

ЦiкппоDськвй
Володимир
Леопольдович

Цпмбм
Богдм
мжайдович

ШаIювдтовд
олепа
Павлiвна

Шевцова
Тетяна
олексilЪЕа

52

Шикерпяець
Васцль
васильович

шrrманськяй
Володимир
Ярославович

швшков
Ацдрiй
Ва,rсрiйович

шхшков
Вмерiй
зiновiйович

5з Знае



K)ciBa
гаЕIа
леонiдьва

лочснт кафодlи xiMii та
охорни працi

Доflбаське дсржsвпа

Голова KoMicii {ершlрацi
Ъступвик годови Koмicii

Ьсrпr Koмicii:

машлнобудiвна ак4демiя

вв

..' Мацiяlш<о В.А.

Бапошевко н.М.

й с-м-

в.в.

; L^Dv"",- -х.,,\

дЕржпр


