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засiдання KoMicii з перевiркп знань
з пнтань охорони працi

27 ,07 .2020 року м. Горiшнi Гlпавнi

Комiсiя в складi:

Голови:

rrlFрБдкд с.л. - начzrльника управлiння .Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

гJlАдЕнького в.м. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагляду в будiвництвi, котлонаглядi на
цtаяспортi та зв'язку управлiння
Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М. -нач:л.льникаГорiшньотrлавнiвського
навч!Lльно-методичного вiддiлу ЩI ГНМЩ

гАврилюкА А.с. - уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
кСристiвський ГЗК>

Koж},IllКA о.А. - уповIrоваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<<Бiланiвський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння .щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

0 l. Id.20 | s року Ne l | 3 перевiрила знання законодавчих ак riв з охорони працi,

гiгiсни прачi, надання домедичЕоi допомоги потерпiлим, електробезпеки,

ложежноТ безпеки (Загальний курс з ОП} у насryпних праltiвникiв:
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l. Щзиryненко
Эергiй
ииколайович

цачальцик
цiльницi

fовариство з

)бмФкеною
вiдповИмьнiстю
кСристiвський
гlрвичо-
]бшачувальний
комбiнат>, I{YI

]агzurьний
<урс з ОП

71аё1

2- Писенко
fuито
олексiйович

цача.лl ьник
(олони
лвтомобiльноi

Iовариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
кСристiвський
гiрничо-
збагачува_,1ьний
комбiнат), АТЦ

3ага,,rьний
курс з ОП

l*
3. Рибченко

Элег
\4иколайович

Головний
эвергетик

fовариство з
lбмеженою
зiдповiдальнiстю
(Бiланiвський
alрЕичо-
}багачувмьttий
комбiнат>

]ага.,rьний
курс з ОП

4*
1. Рогозний

Элег
Вiкторович

[нженер з
гранспорту

Говариство з
)бмежеЕою
зiдповiда,rьвiстю
i(€ристiвський
гiрничо-
]бшачува,lьний
комбiват>, СБР на
Ат

]агальний
курс з ОП

f*
]тьопiн
Артем
Ва,,rерiйович

Провiдний
iнженер-
энергетик

Говариство з
]бмеженою
вiдповiдальвiстю
керистiвський
гlрничо-
]багачува,lьний
комбiнат), ВГЕ

3ага,rьний
курс з ОП

7rЦ2ё

б. Химич
Юрiй
вiталiйович

Генеральний
циректор

fовариство з
rбмежевою
вiдповrдмьнlстю
(Бiланiвський
гlрЕичо-
lбагачувмьпий
комбiнат>

3агальний
курс з ОП

l*



1 Чиж
3вгенiй
[горович

Пачальник цеху Говариство з

lбмеженою
зrдповiдальнiстю
t€ристiвський
arрЕичо-

rбагачува,,rьний
комбiнат>. ЦМП

Jага,rьний
курс з ОП

аz2а€
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Голова KoMicii:

Члени KoMiciT:

Щербак С.Л.


