
Голови:

дп .головниЙ ндвчАJIьнGмЕтодичний цЕнтр дЕржпрдtц,
(дI <<I-I vIц,)

протокол ль 365 - 20

засiдання KoMicii з перевiрки зцднь
з пптань охорони працi

16.12.2020 року м. Горiшнi flпавнi

Комiсiя в складi:

rlIF,рБАIс{ с.л. - начаJIьника управпiння ,Щержпрацi у
полтавськiй областi:

членlв KoмrclI:

IIрЕтикА в.в. - головного державного iнспекгора вiддirу
нагпяду на виробництвi i на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння
,Щержпрацi у Полтавськiй областi;

АстАховАв.М. -нача.пьникаГорiшньоплавнiвського
навч:rльно-методичного вiддiлу .ЩI ПДД{

гАврLUIюкА А.с. - уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<еристiвський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10.2018 року Nl 1 l3 перевiрила знання законодавчих aKTlB з Ilитань охорони
працi:
(Типова iнструкцiя з органiзацiТ безпечного ведення газонебезпечних робiо>

оП 0.00-5.1 1-85) у насryпних слуха ]в:

}lb

зlп
Прiзвище, iм'я та

по батьковi
Посада Пiдпрuемство Правила Знас, не

знr€
1. Баландiн

Сергiй
Сергiйович

Нача.rьник цеху Говариство з
]бмежеl'ою
зiдповiда,rьцiстю
t€ристiвський
,iрничо-

!багачува,,1ьний
(омбiнат), ЦГТК

цIIАоп
].00-5. l 1_85

d*u
2. Ка,rита

Андрiй
[горович

ГIачальник УКБI Iовариство з

эбмеженою
вiдповiда,rьнiстю
кСрпстiвський
:iрвичо-збагачува
ъпий комбiнат),
укБI

нIIАоп
0,00-5.11-85

/

з. Корнет
Наталiя
BiKTopiBHa

[нженер з
эхорони прачi

Товариство з

обмежецою
вiдповiда,rьцiстю
кСристiвський
гrрничо-
lбага.т}вальний
комбiнат>, УПБ,
сП та оНС

нIIАоп
0.00-5.11-85

/*n

4. Партола
Сергiй
Сергiйович

Енергетик Iовариство з
эбмеженою
зiдповiдапьпiстю
<Сристiвський
1рничо-
lбагачува,тьний
(омбiнат)). УкБI

нпАоп
),00-5.11_85

/**

5. полiтикiн
Михайло
Вiкторович

[нженер з
охорони працi

rовариство з

эбмежецою
вiдповiдапьнiстю
(еристiвський
]rрцичо-
lбмачува,rьний
<омбiнат>, УПБ,
]П та оНС

нIиоп
0.00-5.11-85

/*о

6. Ратошнюк
Элександр
Элександрович

начальник
вiддiлу

Iовариство з
)бмежеЕою
вiдповtда,rьнiстю
(Сристiвський
гiрничо-збага.тчва-
ъпий комбiнат)),
А,СУтп та кВп

нпАоп
0.00-5,1 1-85

/*"



7. Коменко
Руслан
иихайлович

Провiдний
шженер_
будiвельник

IoBapEcTBo з
эбмехеною
вiдповiдмьнiстю
керистiвський
гiрвичо-
багачlъальпий
комбiнат>_ УКБI

нtиоп
0.00-5.11-85

J*
8. Чижик

Валерiй
иихайлович

Начальник вiддiлу
5улiвничтва i
эемоюiв

Говариство з
lбмежевою
riдповiдапьrriстю
(еристiвський
,iрпичо-

!баmчувальЕий
сомбiнат>. УКБI

нtиоп
D.00_5.1 1_85

у*

Голова KoMi

!Iлени KoMicii:

Щербак С.Л.

Гаврилюк А.С.


