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Комiсiя у складi:
Голови комiсiТ.Щержпрачi:

Сажiснка В.В. - т.в.о, Голови !ержпрацi

м. КиТв

Заступника голови KoMicii:

Семчука P.I. - начальника Головного упрашiння .Щержпрацi у
китвськiй областi

tLденiв KoMicii:

Мартиненка В.В. - пача,тьника вiддiлу нагляду на виробництвi i на
об'скtах пiдвишеноТ небс]лски упра&,riння наглялу в
промисловостi i на об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння Держпрацi у КиiЪськiй
областi

Баношенко Н.М. - викладача Державного пiдприсмства "Головний
навча!льно-методичний чентр,Щержпрачi" (за
згодою)

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника де артаменту з охорони прашi
Фелсрачii профспiлок Украiни, (за згодою)



створена на пiдставi наказу Держпрацi вiл l5.05.2017 р, Ne 65 перевiрила знання наступних
,tаконодазчих la норма гивно-правових ак riB з охорони праui:

Закоподавчi акти з охорони прачi. гiгiсни прачt. надання домедичноl допоldоги
потерпiлим, електробезпски, пожехноi безпеки (Зага,rьний курс з ОП)1 Правила безпеки систем
газопостачанпя (НПАОП 0.00-1,76-15); Правила охорови працi пiд час виконання робiт на
висо ri { Н ПАОП 0.00_ 1 .l5-07); Правила охорони прачi пi.л час експлlаlачii
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймапьпих пристроiв i вiлповiдного обладяацня (НПАОП 0,00-
l,80- l8); Правила охорови працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском
(нпАоп 0.00- 1,8l- I8 )i Правила охорони працi пiд час ексллуагацii tепломеханiчного
обладнання електростдlцiй, теплових мереж iтепловикористов}в,lльних установок (НПАОП
0,00-1.69-13); Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyTleHToM та прпстроямп (НПАОП
0.00-1,71 - 1 3) у пасryпних працiвникiв:

Прiзвпце, iм'я
та по бдтьковi Пiдпршсмство

Прuмiтка
(Правила)

Ботман
Роман
Володимирович

малпцькпй
олег
васильович

Не здавав
Не здавав
Не здаsав
Не здавав

Не злавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав
Не ]давав

ККП МАРIУЛОЛЬСЬКОI
МIСЬКОIРДДИ

,МЛРIУПОЛЬТЕПЛОМЕ

ккл млрlупольсько]
МIСЬКОIРАДИ

,мАрlупольтЕпломЕ
рЕжА"

ккп MAPjyl lольськоi
M]cbкoi рАди

,мАрlупольтЕпломЕ
рЕжА,

KKIl мАрlупольськоi
МIСЬКОIРАДИ

"МАРIУПОЛЬТЕПЛОМЕ
рЕжА"

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0.00-I.69- 1з

нпАоп 0,00_I.76_15
нпАоп 0,00_ L8l -l8

Залальний курс з ОП
нпАоп 0,00-1,15_07
нпАоп 0.00-1,7I_1]
нпАоп 0.00-1 ,80-18
нпАоп 0,00-1 81-18

Мпроtшничснко

Дмитро
миколайович

п€U,lкова

€вгенiя
Ba,repiiBHa

зна.

не здавав
Не здавав
Не здавав
Не здавав

Залмьний курс з ОП

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0,00-1 69- I]
нпАоп 0,00_1,76-15
нпАоп 0,00_1,t1-1E



ккп мАрryпоJlьськоI
MIcbKoI рАд4

,мАрryпоJътЕIlломЕ
рЕжл"

Не здавав
Не здавав
Не здавsв
Не зддвsв

Загrльниf, кпс з ОП
нIиоп 0.ф_ 1,69_1з

шиоп 0-00_1.76-15
нIиоп 0.00_1.Еi_lб

голова korricii

Засгупняк

о CaKieHKo В.В.

Семчук P,l.

Мартиневко В.В.

Ьношеяко н.М.

KoMlctl

комlсп:

llm вrдsчi: l0 09 202l


