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Комiсй у склалi:

Голови KoMicii:

ЧерЕеги Р.Т. - Голови Держпрацi

м, Кривий Рiг

Заступяика голови KoMicii:

Катченка В.С. - т.в.о, яачальнrка ГоловЕого управ,пillня .Щержпрацi у
Днiпропетровськiй областi

Членiв KoMicii:

Бонларя.Щ.А. -засц,пяикаЕач!цьпикаКриворiзькогоуправriяня-
ЕачzlльIlика вiддiлу Еаглядl у гiрпичолобрвiйпрмисловостi
Головвого управлiвЕя Деркрацi у Днiпропетровськiй
областi

кудiна М.В. - з{ютупliика Еакцыlика вiддi,ту у мЕтал}ргii;
машинобудува.нцi, котлонаглядi та за пiйомнимиспорудами
Криворiзького гiркичопромисловоrо )arц)авлiшlя Головяого
управ,liшrя ДершIрацi у .Щпiпропетровськiй областi

Лiпшей Д.l. - зatступника наччlльника вiддiлу нагляду в промисловостi таза
об'€ктами пiдвищеяоi небезпеки Криворiзького
гiрвичопромислового управлiпня Головного }тrравлiння
Дерrоryацi у ДнiпропЕтровськiй обдастi

Чалого А.Г. - голови профспirп<и АТ "Крцворiзька теплоцетгра,ъ'' (за
згодою)

Сирпiкова 0.I. - викладача ДП "Криворiзький ЕТЩ" (за зголою)
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законодавчих la нормативно-правових .tкliB,] охорони лраrtij

Законодавчi акти з охорони працi, гiгi€ци працi, надання першоi (домедичttоi) допомоги

потерпiлим, електробезпеки. пожежноi безпеки (Зага.]ьний кlрс з ОП) у насryпних працiвникiв:

JTs

п/п
[lрiзвище, iм'я
та по-батьковi

Посада ПИпршсмство Зна€,
яе знас

Примirка
(ПDавиJа)

l 2 з .,l 6

l Алскс€снко
олексiй
миколайович

збагачувмьний
комбiнат)

Бiлуха
lгор
Григорович

Головяий еяергетик

лiрничо-
збаmчувальний

комбiнат)

Загмьний курс з ОЛ

Буксмап
Володимир вiддiлу ОП

Приватне товариство
(lнгулецький гiрничо-

збагачувальний
коvбiнат)

Бур'яrr
Ромап
Алiмович

Заступник
головного iяженера

АТ (Крлворiзька

j,
Волохов
Юрiй
Леонiдови,t

ВиЕпадач Пряватний rаклад
(Центр проФесiйноТ
освiти i навчаняя)

Залальяий курс з ОП

6, Вусата
Лiдiя
Iллiвна

Викlадач Фiзична особа Вусата
лiдiя lллiвва

Загйьний курс з ОП

7- Гончарепко
Андрiй
Володимирвич

Керiвник rруля

пiдроздiлiв
переробного
комruпексуфуrrби
оп

Державне

(Схiдяий гiрничо-
збагачува,l ьни й

комбiнат)

8, Гончаренко
Микола
Аяатолiйович

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТ
ю (METIHBEсT -
КРИВОРIЗЬКИЙ

рЕмонтно_
мЕхАнlчний

зАвоД)

Заlмьвий крс з ОП

Fйе

rи'

tr-"

t*
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9.
.Щрiбпiч
Андрiй
Валерiйович

Начальник вiддiлу
лромисlовоi
безлеки

Приватне товариство
(Iнгулецький лiрничо-

збагачувальний
комбiнат)

l0. Жуков
Сергiй
Сергiйович

Провiдний iнжевер.

вiддiлу лромисловоi
безпекп

Прлватне товариство
(lяryлецькпй гjряичо-

збагач ува,l ьн и й

l1 Зимогляд
Вячеслав
Васи-rьови,l

Гоповяий енергетик
пiдпри€мства

кп (Мiський

Фолейбус,

Загфlьний к)рс ,} ОП

l2 lлi€нко
Вадим
вментинович

Державне

(Схiдний гiрничо-
збагачувмьний

комбiяат))

lj, Капiнус
станiслав
валентицович

Начмьник вiддiлу
лiяiйяого коятролю

Приватне товариство
(lнгулецьхий гiрничо_

збагачува,lьний
комбiнат)

Зага-lьний ryрс ] ol]

l4. Кпiмов
Геннадiй
михайлович

Iнженер з ОП Державне

(Схiдний гiрничо-

комбiнат)

Зага,lьний курс ] ОП

l5. Косдренко
Вадим
Анатолiйович

новокостянтинjвськ пiдпри€мство
(Сх;дяий гiрничо_

збаrач чвал ьн и й
комбiнат)

l6, лемак
Анастасiя
Петрiвна

Провiдяий iнжеяер товАристtsоз
оБмtжLнок)

вlдповlдд-пьпlстю
(METlHBEcT

PEMoHlHo_
мЕхАнlчllий ]АводD

1,7. Логвiнов
!митро
Вадимович

Начальник бюро
iяженерноло

3llробництва гiрничо-

l8, любицький
Юрiй
ОлексанJDович

нача,lьяик соП
пiдлрисмства

кП (Мiський
тролейбус)

r*

rо"

irae
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l9, Манзенко
Максцм
Володимирович

НачаJlьник бюро
о\орони працi товариство

(МарганецькиЙ

гiрничо_
збагачува-,iьниЛ

комбiнат)

20, Мдяько
HiHa
Григорiвна

Вимадач Приватний заклад
(Центр лрофесiйноТ
освiти iнавчаяня,)

]l Мдртивова
Лiлiя
Володимирiвна

Заступник

будiвництва

Державне
пiдпри€мство

(Схiдний гiрничо-

KoMбiHaT)

Загмьяий курс rОП

22. мпхайленко
Олександр
lванович

Керiвник слркби
охорони прачi

IнгуJtьськоТ шахти

Державне
пiдпри€мство

(Схiдний гiрнl.tчо-
збагачувальний

ft"
Загмьяий к}рс зОЛ

]з. Прпходько
Олександр
Якович

Директор
пiдлри€мства

кП (Мiсьхий
троjiейбус)

24. Пухальський
BiKTop
миколайович

Дер,{tавне
лjдлри€мство

(Схiдний гiрничо-

комбiнат)

25. Семепов
Андрiй
lвавович

Директор Приватний захлад
(Центр лрофесiйноi
освiти i навчаяняD

]б, сцtов
олег
Анатолiйович

кП (Мiський
тролейбус>

2,| CboMiH
Михайло
михайлович

Д,tрекгор
департаменту з ОП

та ПБ

ПАТ <АрселорМiттал
Кривий Рiг) l*o

ЗагUьний курс з ОП

28 Улiско
Олексавдр
миколайович

начаiьник Втв АТ (Криворiзька

а,*
29. Фляга

Свiтлаяа
BiKTopiBпa

профспiлкового
KoMiтeTy

пiдприсмства

кП (Мiський

Фоiейбус)

j0, Хворостовський
евген
Володлмирович

В-о.головного
iяженера

Державне
пiдлрисмство

(Схiдний гiряичо-

Ir

luле

r4'

tuou

fr^o I
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]1 Юдаков
Руслая

Головяий MexaHiK -
начальник бюро товариство

(МарганецькиЙ
гiрничо-

комбiнат)

Загальнлй к}рс :, ОП

голова koMicii

3аступник голови KoMicii:

ЧернеIа Р.Т.

Кудiн М,В,

,* Сирнiков 1.1.

Бондар Д.А.

Лiпшей Д.I.

Чалий А.Г.

iголовниff'
нАвчмьц(,,,
JЁiоiirЦttttп

цЕвlр
дЕржпрдul"

ЭШtЛ..*,


