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26.10.2020 року м. Горiшнi Гlпавнi

Комiсiя в складi;

Голови KoMicii:

rrIFрБда{ с.л. - начальника управлiння !ержпрацi у
Полтавськiй областi;

БЕСIЬПоВд В.о. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння ,Щерхспрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начtulьникаГорiшньоплавнiвського
нztвчашьно-методичного вiддiлу .ЩI ГlIМЩ

гАвриJIюкА А.с. - уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<€ристiвський ГЗК>

членlв Koмrcll:



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй областi вiд
0.1 .l0,20l 8 року No 1 l З перевiрила знання законодавчих aKTiB з охорони працi,
гiгi€ни працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, електроб;зпеки,

тбпожежноi 0езпеки (загальний курс з Оп) у настyпних слухачiв:
лЁ
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правпла Знас, не
зна€

l. Ба,rандiн
Сергiй
Сергiйович

Начальник цеху Iовариство з
сбмеженою

(€ристiвський

]багачув&,]ьний
(омбiнаD, ЦГТК

загальний
курс з ОП

,-/",n'

1 Вишинський
Сергiй
Анатолiйович

Нача,,rьник

цiльницi

Товариство з

сбмеженою
вrдповiдальнlстю
€ристiвський

}багачувальний
(омбiнат), tЦГО

загапьний
курс з ОП

.jllZz 
ё

3. Свстропов
Андрiй
иихайлович

головний геолог Iовариство з
эбмеженою
вiдповiдмьнlстю
(еристiвський

iбагачувапьний
tомбiнаD. ГВ

загальний
курс з ОП

JlZ.2ё

4. CpboMiH
Сергiй
Андрiйович

начальник
цiльницi в
Kap'cpi

Товариство з

обмеженою
вtдповiдальнlстю
(Сристiвський
гiрничо-
rбагачувмьний
комбiнат), LIBP

3агальний
курс з ОП

,j,nn

5- Красельников
Микола
Юрiйович

Нача,,rьник

цiльницi в
кар'€рi

Товариство з
сбмеженою
вiдповiдмьнlстю
(Сристiвський
1рничо_
!багачувальний
(омбiнат). ЦГТК

Jагальний
курс з ОП

/-t е

7h/*,Д.l
6. Сущев

Володимир
Олександрович

Нача,rьник
цiльницi в
Kap'epi

обмеженою
вiдповIдмьнiстю
(€ристiвський
гlрничо_
]багачувальний
комбiнат), ЦВР

lага,,rьний
сурс з ОП

j,kae

7. Тертичний
Роман
Сергiйович

Майстер з
ремонту
устаткування

Товариство з

вtдповiда,,rьнiстю
к€ристiвський
1рничо-
tбалачувмьний
(омбiнат), ЦУI

lага,rьний
:урс з ОП
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Голова

ILпени
в в.м.

Гарилюк А.С,

Е. Шепiтько
Володими;l
Вiкторович

Нача,тьник

цiльницi

Товариство з
бмеженою
вiдповiдмьнiстю
к€ристiвський
-iрничо_

lбагачувальний
(омбiнаD, ЦУI

3агальний
курс з ОП
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