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протокол л! 129_21

засiдання KoMiciT з перевiрки знань
з питапь охорони працi

Голови комiсii,Щержпрачi:

Сажiенка В,В.

Засryпника голови KoMicii:

Стахiвського С.М.
,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Мартиненка В.В. - начаIьника вiддiлу нагJuIду на виробниrпвi i на

об'скtах пiдвищеноТ небезлеки управлiння нагляду в

промлtсловостi i на об'скгах пiдвищеноi небезцеки

Головного управлiння .Щержпрачi у КиiЪськiй
областi

мацiяшка В.д. - застуuника керiвника департамеЕry з охорони прац|

ФедерачiТ профспiлок Украiни, (за згодою)

Баношенко Н.М, - вцr<,rадача Державного пiдприемства "Головний

навчzLльно-мстодичний цевтр,Щержпрачi" (за

згодою)

м КиТв

- т,в.о, I-олови ,Щержпрачi

- Заступника начмьника Головного управлiння



Людмила
BiTаJIiiBHa

Глушков
олег

Губпш
АрсоЕгiй
!емянович

Бойко
Костякгин
Елуардович

€гоtrlоD

Богдав
Вiкгорович

створена ца пiдставi Еаказу Держпрацi вiд 15.05,20l7 р, М 65 перевiрила знанля наступних
законодавчих та нормативно-правових ;tкTiB з охорони лрацli

Законодазчi акти з охорони працi, гiгi€ни лрацi. надмня домедичноi допоvоги
потерпiлим, елекIробезпеки, пожежвоi безпеки (ЗагальниЙ курс з ОП) у насгупних
працiввикiв:

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Зпас,
He-J!lac

Приvit ка
(Правила)

Фа\овий коледж
яфтогвзових техвологiй.

iнфраструrг}"и copвicy
онАхт

Киiвський лрофесiЯяо,
педаrcIlчяий коле!ж iM,

Аlгоtlа Макаренkа

Фцовил коледж
ядфтовових техяологiй,

iяфрасгрукryрл ccPBicy
онАхт

млияiе!кий дсржавний
техволого-ековомiчвий

Не здавав

Знае

зна€

зна€

зна€

Загальний курс з ОП

Загмьний курс 3 ОП

Загмьний курс з ОП

ЗагаJIьний курс з ОП

Залальяий курс з ОП



BepoEiKa
Анатолiiъна

Карпеfiко
Аватолiй
миколайович

l0 костюк
микола
Пегрович

Il Кр.вець
Васвль
Анатолiйович

щ.riшd iхвФ 1 охояояя

робdп'соцlФшппr \

проrд,d iЕнФ 1охоропr

Вiвяшьпй транФпорпяй

I\4пиЕiвсьшВ держа!впй
ltEолого_економlчяий

Одеська нацiонФьяд

ялriональяий аграрний

ФЦОВИЛ КОЛ€ДЖ

нафтововиr техвологiй,

iяфраструктли ccpBicy
онАхт

Довба.ьп нацiонщьна
lrадсмiя будiвяицтва i

знае

Знас

знае

зна€

зяае

знае

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Залальний курс з ОП

Загмьний курс з ОЛ



lз

|2 lзар

В&lерiй

Мзрдор
МариIiа
ромикiвна

l4 мосi€пко
Гарiй
Анатолiйович

l5

lб Печенюк
Олександр
Григоровrч

Перель

Iъталiя
миколаiъна

Поваровs
наталя
миколаiъна

17 пDо9.ftр з п.}rошi р.6оя

Iро9.rDр з .Ффlчюф
розмi] п щlяпI'!щ

щ@.rFбщоi робом

Фаховий холедж
нафmгаrфнх техвологtй,

iнфрасгруrry?и cepвicy
онАхт

одесьха нщiоншьна

Одесьхд HaJrioHалbHa

Фдховяfi коледх
нфгогазовп т.хвологiй,

iнфрасгруrгри cepвicy
онАхт

ВiнницькиП танспорпиП

Зна€

Знас

зна€

звас

зна.

знд€

Загмьний курс з ОП

Загвльний курс з ОП

Зага-lьний курс з ОП

Загальпий кур з ОП

Загмьний курс з otl

Загальний ryрс з ОП
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19

20

2l

22

2з

Саrд€€вс

ольга
AHiciвяe

станчев!
[яна
Анатолiiъна

Трiшпп
Федiр
АнатýлйовI{ч

Федпк
Василь
миколайович

Фесiк
JЬдмrца
baHiBHa

Хrркоо
Васи.rrь
Радiонович

фцiф!nmlIв,ш9щ

l 1 3 4 5 6

Фdовий rолФ*
Ефrcгsзових технологiй,

iяфрФрр.т)?и c.PBicy
онАхт

ФOховиfi коледж
яффомвп rcхвологiй.

iнфра.lтуrгWи cePвicy

полircхнiчнил холед,i('

Держазний виOrиfi

полiтехяiчяпй коледld'

Млинiвсьхий дерхаsпий
т€хнолоm-економiчяий

знае

знае

знае

Знас

знае

знае

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

3агмьний курс з ОП

Зага,,lьний курс з ОП

3агмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП



шrr@lупорояя
нацiондлыuй },tliв.рс тсr

iмФяi В о
СухомлrюкФо

нfiriояальниП афаряий

Киi9ський профес,йяо.
педагопчний колем N,

Алонл Мзлареякs

Загмьний курс з ОП

Зsлмьний курс з ОП

Загальний курс з ОГl

Загальний курс з ОП

26

зва€

Знае

зна.

Голова Koмicii Держпрацi

Заступвик голови KoMicii

tIлепи KoMicii:

Знас

/?E/'/Jl/-/

Стахiвський С,М.

, Мартиневко В,В,

Мацiяшко В.А,

Балошенко Н.М.

ДФ аидачi: 09M,202t


