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засИацця KoMicii з перевiрки знаць
з питань охоронц працi

09.04.202l р,

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

об'екгах пiдвищеноi небезпеки управлiння нагляду в

промисловостi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння Держпрацi у Киl'вськiй
областi

Мартиненка В.В. - нача.rьника вiддйу нагltяду на виробниrцвi i на

Членiв KoMicii:

Лисенка В.В. - заступника начальника вiддiлу наглялу в АПК, СКС
та зв'язку управлiння нагJuIду в промисловосri i на

об'скгах пiдвиценоI небезпеки Головного

управлiння ,Щержпраui у Киiвськiй областi

Ковальчука А,В. - головItого державного iнспекtора вiддiлу нагляду у
булiвrrиuтвiуправ,riння нагляду в промисловостi i на
об'скrах пiдвищеноi небезпем Головного

управлlнrrя ,Щержпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департамешry з охорони працi
Федерацii [рофспiлок Украiни, (за згодою)



Воробей
Jlюдмила
Федорiвва

Зrдесенець
Лариса
Вiкгорiвпа

Капусrд
Тарас
Ярославович

кiбкмо
Олсксавдр
[ванович

Кметь
Ганна
Юрiiвна

Лавров
олег
вментивович

Войтюк
ростислав
миколайович

лисюк
ольга
Гаврилiвна

Потaпчук
Ацдрiй
васильович

Пiдпри€мстЕоПрiзвпще, iм'я
та по батьковi

створеЕа ва пiдqтавi наказу Головного управлiвпя Держпрацi у Киiвськiй областi

вiдl5.0З.2Оr1 р. Nч l109 за програмою для викllадачiв з охорони прачi навчальних центрiв i

виявив(ла) лотрiбнi ]нання захонодавчих alстiB з охорони прачi. гiгiсни прачi. надання

домедицlоi допомоги потерпiлим, електробезпеки, ложежrrоi безпеки

дирекгор BOYI] АПК

методист

викJIадач

старший викладач

директор

викJIадач

маЙстер виробrrичого
Еавчання

зzютупник дир€ктора

маЙстер виробничого

Волинський обласний учбовий
центр пiдготовки,

перепiдIотовки та пiдвищсцня
квалiфiкацii калрiв АПК

Волинський обласЕий уrбовий
центр пiдготовки,

перепiдготовки та пiдвищевня
квалiфiкацiI кадрiв АПК

[онечька фiлiя,Щержавного
пiдприемства "lнстит}т

пiдготовки кадрiв
промисловостi"

Центр пiдвищеняя квмiфiкачii
працiввикiв водвого

господарства

Донецька фiлiя ДержавЕого
пЙприсмства "IЕстптл

пiдготовки кадрiв
промисловостi"

"Бахм}тський центр
професiЙного розвитку

персонму" регiональноi фiлij
"Донецька залiзвиця"

Навчальяо-методичний центр
цивiльвого змисту та безпеки

житrсдЬльностi
Кiровоградськоi областi

Ценrр пiдвищення квалiфiкачii
працiввикiв водного

господарства

Волинський обласний учбовий
центр пiдготовки,

перепiдготовки та пiдвищення
ква.,1iфiкацii кадрiв АПК

Звас

Знае

Звас

Зна€

Знас

Знас

Знас

Знае
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|2

ТпщеЕко
Микола
Анатолiйович

Фiлiппов
Артем
Борисовпч

Сторчдк
Ва.лептпrа
АндрiiЪна

Черкас
Микола
Сергiйович

доцент кфедри

ЕаlEUтьЕик

викJIадач

викJIадач

Цснтр пiдвищення квалiфiкачii
працiвникiв водного

господарства

Наэчмьно_методичяий цеЕтр
цивiльцого захисту та безпеки

rкrrтrедйльвосгi
Кiровогралськоi областi

"Бахмлсьrсrй пентр
професiйпого розвитку

персонаlry" регiональпоi фiлii
"Допечька змiзвпця"

ТОВ <Навча,тьвий наlтово-
технiчний цептр фахiвцiв

траЕспорту),

Мацiяшко В.Д,
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