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Комiсiя в складi:

Голови KoMiciT:

членIв KoMrcll:

дп'головний ндвчлJIьно-мЕтодичний цЕнтр дЕржпрдцг,
ДП,(гНМЦ,'

протокол JФ l47 -2l
засiдання KoMicii з перевiркп зцань

з питань охорони працi

м. Горiшнi l1.1raBHi

II(FрБдкд с,л. - ltачальника Управлiння ,Щержпрацi у
IIолтавськiй обпастi;

БЕсIIдловд в.О. - головноГо держаВного iнспектора сектору
нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
вiддiпу нагляду в промисловостi, дПК та
(]кс та на об'ектах пiдвищеноi небезtlеки
)rправлiння [ержпрацi в Полтавськiй обл,;

АстАховАв.М. -начаJIьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу ДП ГНМЦ

сЕник о.о. - уrrовноваженоТ найманими працiвrrиками
особи з питань охорони працi ТОВ
(Сристiвський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
2З,l2,2020рок1 Nэ 53 перевiрила знання законодавчих aKTiB з охорони лрачi.
гiгiени працi, надання домедичноi допошtоги потерпiлим, електробезпеки,
пожежноi безпеки (Загальний курс з ОП ) у наступних працiвникiв:

J\ъ

зlп
Прiзвище, iмlя та

по батьковi
Посада Пiдприсмство Правпла Знас, rlc

зна с

1. Бiлан
Слександр
Борисович

гехнiчний
керiвник кар'еру

Говарис1во з

lбмежепою
liдповiдапьнiстю
(Сристiвський
-iрничо-

tбагачуваJrьний
<омбiпатll. ПТС

]агальний
<урс з ОП

j"*
2. Jiнченко

Гарас
\4ихайлович

Щиректор з ТО ,га

]в
Говариство з
lбмеженою
riдповiдаrьнtстю
<Сристiвський
.rрничо-

tбагачува-rьний
сомбiнат>

3агальний
курс з ОП

ле
k

з. IIихожон
Вадим
ииколайович

Начальник CYI rовариство з

)бмеженою
вiлповiла:rьнiстrо
rСристiвський
гiрничо-
збагачува,rьний
комбiнат)_ УКБI

загальний
курс з ОП

/"о

4. Орехов
олексiй
Петрович

начальник
цiльницi у
Kap'cpi

rовариство з

)бмежецою
зiдповiдаrьпlстю
<еристiвськпй
.rрничо-

lбагачува,,rыrий
(омбiЕат), Бурова
]rльнrtця

загальний
курс з ОП

F/t/2ё
4

5. Поправко
Элександр
Элександрович

начальник
цlльницl

rовариство з

эбмслlсною
вiлловцаrьнtстю
l<€ристiвський
гIрничо-
lбагачува,rьний
комбiватD. нТС

За га.,tьний

курс з ОП

Jn*
6. Чигвiнцев

Павло
Юрiйович

начальник
цмрго

Товарисгво з

0бмеr{еною
вiдповtдаlьнtстtо
к€ристiвський
гiрничо-
rбагачувмьяий
комбiнат>, IJBP

агальний

урс з ОП

/,*



1. Чижик
Валерiй
иихайлови.l

начальник

управлiння

Iовариство з

эбмеrксною
зiдловiда,rьнiстю
(Сристiвський

]lрничо-
lбагачувальний
комбiпат>, УКБI

]агмьний
курс з ОП

,/'*

Голова KoMicii:

IIлени KoMicii:

Щербак С.Л.

ов В.0, стахов В.М

(:)

1 йЕфд-йй;й
дЕфkпрдцI,

Сеник о.О.


