
дп,,головний нлвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлцl"
(ДI <ГНМIД))

протокол лs 148 - 21

засИання KoMiciT з перевiрки зЕань
з питань охоронп працi

м, Горiшнi Плавнi27,04.2021 року

Комiсiя в складi:

Голови KoMicii:

щЕрБАкА с.л.

членlв KoMlc1l:

- начальника Управлiння .Щержпрачi у
Полтавськiй областi;

гJIАднькогов.м. - головного державного lнспектора сектору
нагляду в будiвництвi. котлонаглядi, на
транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в
промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння
{ержпрацi в Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоrrлавнiвського
навчально-методичного вiддiлу ДП ГНМЦ

СЕНИК О.О. - уповноваженоТ найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
(еристiвський ГЗК)



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у ГIолтавськiй областi вiд
2З.l2.2020 року Nэ 53 перевiрила знання законодавчих aKTiB з литань охорони
працI:
<<Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>i
07) у насryпних працiвникiв:

(нпАоп 0.00- l. l5-

Ns
зlrt

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правпла Зна€, не
зна с

1. Кашуба
Володимир
васильович

Фахiвець з
залiзничного
Iранспорту

Говарисlво з

)бмея(еноlо
]lдповlдальнlстю
(Сристiвський
,lрнйчо-

}багачува",Iьний
rомбiнаD, уПБ, оП
га онС

нпАоп
э.00- l .l 5_07

il/,: l ё

2. Кенебас
Цаталя
Ваперiiвна

начальник Гпс Iовариство з
обмеженою

(еристiвський
гiрничо-
збагачува,rьний
комбiнаD. УкБI

нпАоп
].00-1.15-07

4*
з. Кисилюк

Максим
в'ячеславович

Керiвник
проектlв та
[рограм

Говариство з
]бмеженою

€ристiвський
,iрничо-

tбагачувапьний
<омбrнатll. УКБI

нпАоп
),00- 1 , 15-07

J*
4. Конрадiй

Дртем

Едуардович

Lнженер з

эхорони працi

Говариство з

)бмеженою
liдповiдальнiстю
(Сристiвський
'lрничо-
!багачувмьний
(омбiнаD, УllБ, оП
й онС

цпАоп
].00- 1.15_07

/о*

5. Папiн
Иикола
[ванович

начаrьник
Iехнiчного
вiддiлу

Iовариство з
эбмеженою
зlдповiдмьнiстю
<Сристiвський

,багачувальний
tомбiнат), УкБI

нIиоп
0,00_ 1.15-07

7/Zzё

6. Холоша
Свiтлана
василiвна

Начапьник бюро
]оп

Говариство з

>бмеженою
]lдповlдмьнlстю
(Сристiвський

tбагач}ъмьний
(омбiнаD, УПБ, оП
га онс

нпАоп
].00- 1. 15_07

J*



7. Хоменко
Руслан
михайлович

Провiдний
iнженер-
5удiвельник

Говариство з
)бмоr(оною
зйповiда,rънiстю
(Сристiвський
,iрвичо-

lбага.r}ъм ьн ий
(омбiнат)). УкБl

цпАоп
].00- l .1 5_07

;,*

8. Чиж
Свгенiй
[горович

Гоповний
энергетик

Говариство з
>бмеженою
riдповiдальнiстю
<Сристiвсьхлй
.lрничо-

!багач}ъмьний
(омбiнат>

цпАоп
).00- 1.15_07

jlHr

9. Ященко
Свген
IIеонiдович

Головний
иеханiк

Говариство з
эбмеженою
вiдповiдмьнiстю
херистiвський
]Iряичо-
збага,lувмьЕий
<омбiнат>

tflАоп
0.00-1,1 5-07

d*

Голова KoMiciT:

Члени KoMiciT:

Щербак С.Л.

ов В.М,

Р/-с"""*о.о.

р },,Nlоii/,1,


