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засцанllя koмlcll з перевlрки знань
3 питань охорони працi

м_ КиТв

Голови комiсii,Щержпрачi :

Сажiенка В.В. - т,в.о. Голови ,Щержпрацi

3асryпника голови KoMicii:

Семчука P,I. - нача.ltьника Головного управлiнrrя .Щержпрачi у
киiъськiй областi

Членiв KoMiciI:

Попiченка О.Е. - начшьника вiддi,ту нагляду в машинобудуваннi та
енергегичi Головного управлiння !ержпрацi у
киiъськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпlrика керiвника департамеrrry з охорони прачi
Федерацii профспiлок Украiни, (за зюдою)

Баношенко Н.М. - викладача ,Щержавного пiдприсмства "Головний
навчально-методичний чентр,Щерrкпрачi" (за

згодою)



створеЕа Ira пiдставi наказу Дерr(працi вiд l5,05.2017p, N965 перевiрила звання наступних
Tахонодавчих та нормативно-правових aKliB з охорони працl:

законодавчi акти з охорони прачi. гiгiсни працi. надання домедичноi допомоги
потерпiлим, елекгробезпеки, пожежноi безлеки (Загальний курс з ОП); Правила охорони прачi

на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-1,62- 12); Правила охоропи прачi пi,л час

виконання робiт на висотi (НПАОП 0,00-1,l5-07) у наступних прачiвникiв:

JY!

з/п
ПрЬвице, iм'я
тд по бдтьковi Посдда ПИlrрисмство

Зпа€,
пе tпас

Примiтка
(Прпвплд)

l 2 з 4 s 6

ВодотIl€ць

оксана
миколаiвна

Горобчук
Людмила
миколаiъна

нфдrft К.фоflшlrc*оrо
Бдт

дrЁхтор КорФпшБсьюФ
Бдт

Коросгиlхiвський Будинок
дmячоiтворчосгt

Коростиll]iвський Булиноt
дmячоi творчоФi

Товарисlво з обмеженою
вiллrвiлмьнiФю

,Айпlком,

проФесiйllий лiuей
Житом }lpcbкoi обп ра.ли

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0,00-1,15-07

Загмьний курс з ОГl

знае

знас

Гунько
Володимир
Аркадiйович

знае
знас

зна€



3елiвськпf,

IЪвло
Памович

То@рисrво з обмеr(еноlо
випOrиальнiqгю

'Жrтомирсьмй мiський
iнформацiйний цспр-

Товарисrво ! обмеr(еною
о,дпооlдшьнigгю

"ЖrгомирськиЛ мiськиfi
iвФормацiйяий цею?-

Товариgrво r обмел€ноlо
вiдповцальнiсгю "св

Товариglво з обме)*еною
в|дпов|ддльнlсгю

"ЖнтомирсьхлЛ мiсьхяП
iнформацiПн fi цектр-

обласяi бiблiотека для
дiт€И Житом ирськоi

)(rюмхрська раПонна

3s.&льниf, курс з ОП
нIиоп 0,00_|.l5_07
нпАоп 0,00_1.62-12

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00-1,l5-07

Заl,альний курс з ОП

Залальний курс з ОП
нпАоп 0.00_ 1.15-07

Звгмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

знае
Знас
зна€

знас
зна€

опif,ченко
}црiй
еонйович

кооaнськпп
Олексанлр
васильович

Мицльчук
Людмrrла
миковiъва

Мiкулiпськs
Анна
павлiвнв

знас

знаa
зна€

10 @фнi сФiцiФ з ппl

знsе

Знас



1 2 3 4 5 6

ll Пiпчук
Сергiй
олексiйович

знас
Знае

Зна€
знас

Головs KoMicii Держпрацi

Засгупцик голови KoMiciT

ЬеЕи Koмicii:

ТоOариgrOо з обiiсх(сно|о
sиповцальнlстlо

ЖпомпрськяП мrcьхпП
iкDорNацiйяий цеRтF

Тов!риФао ] обмe)*еною
вцповlддJIьнlсгю

"Жrгомrрський мiський
iвформацiЛпий цсmр-

3агальний кур з ОП
нIиоп 0,00_|,l5-07

Звгвльний курс з ОП
нпАоп 0,00_1.15-07

Сажiснко В-В-

P.I.

Попiчоfiко о.Е.

Мацiяцко В.А,

БаЕошенко н.М,

Дm в@чi 2] 04 202 l


