
дп "головний ндвчдльно_мIтодичний цf, нтр дЕржпрлцI"
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протокол JYg 150 - 21

засlдання ltoMrcll з перевlркп знань
з питань охоронп працi

м. Горiшнi Плавнi27.04.202I року

Голови KoMicii:

rIIFрБАкА с.л.

членlв KoMlcll:

- начальника Управлiння Держпрацi у
Лолтавськiй областi;

БЕСfИЛОВА В.О. - головного державного iнспектора ceKltlpy
нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
вiддiлу нагляду в промисловостi, ДПК та
СКС та на об'сктж пiдвищеноi небезпеки
Управлiння [ержпрацi в Полтавськiй обл.i

АСТАХОВАВ.М. -начzшьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу !П ГНМЩ

СЕНИК О,О. - уповноваlкеноi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<Сристiвський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння [ержпрацi у ПолтавськiЙ областi вiл
2З.l2,2020 року ЛЪ 53 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
кПравила охорони працi пiд час роботи з iнструментами та пристрояNlи)
(НГИОП 0.00- I.7l- l3) у насryпних працiвникiв:

л} Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, н€
.}на с

1. Волоковий
tгор
ииколайович

цачальник
цiльницi ЛТ та
со

Iовариство з
]бмеженою
зiдповrдапьнiстю
<Сристiвський
,iрничо-

]багачувfuIьний
<омбiнат>. Сло

нпАоп
0,00- 1.71- 1з

/*

2- KapiKoB
[гор
Ва_лерiйович

начальник
цiльницi >6межепою

(еристiвський
'lрничо
lбагачувапьний
сомбiнат>. lРГо

цпАоп
].00-1.71-1j

;о*

3. Земляна
Iетяна
миколатвна

[нженер з
безпеки рlху

Говариство з

(Сристiвський
-iрничо-

lбагачува,,lьний
tомбiнатll, УПБ, оП
в онС

нпАоп
0.00- 1.71- l з

4,:,
4. 3iMiH

Иихайло
Юрiйович

Нача,.rьник бюро
] охорони працl

Iоварис,lво з

зiдповiдальнrсто
(Сристiвський

lбагачувапьний
(омбlнат), УгlБ, оП
га онс

нпАоп
с,00-1.71-1з

lze

,/*

5. кальнiченко
Вололимир
миколайович

[нженер з
охорони працi

Iовариство з

)бмежеrlою

кСристiвський

lбагачувмьний
rомбiнаD, УПБ, оП
га оНС

нпАоп
0.00- 1 ,71- 1з

//1е

7le4
6. Корнет

Натмiя
BiKTopiBHa

[нженер з

охорони працl
Товариство з
эбмеженою

(Сристiвський
-lрничо-

]багачувfultьний

<омбiнат>, УПБ, оП
га онС

нпАоп
0.00-1,7t-13

4*



7. полiтикiн
иихайло
Вiкторович

[нженер
эхорони

з
працi

fовариство з
)бмеженою
lrдповtдмьнiстю
<ериотiвський
,iрничо-

1багачувмьний
tомбiнар, УIБ, оП
га онс

нпАоп
0.00-].71-1з

ре

;n*
8. Святодух

Костянтин
[ванович

цачапьник
цiльниui

Говариство з

]lдповtдмьнlстю
(еристiвський
-iрничо-

tбагачувмьнйй
(омбiнаD. LРГо

цIlАоп
).00- l .71_ 1з

l*
9. Танаков

Дмитро
михайлович

Нача,rьник
цiльницi в
Kap'cpi

Говариство з
]бмежеяою
rIдповiда,lьнtстю
(Сристiвський
,lрничо_

tбалачувмьний
(омбiнат>. цВР

нIlАоп
0.00- 1.71_ 1з

? l|Z2 е
4

10. Фiryра
Вiюор
Петрович

начальник
цrльницl
пiдземноТ

Товариство з

сбмеженою
вiдповrдальнlстю
(Сристiвський

]багачувал ьний
tомбiнатr,IIВР

нпАоп
].00-1.7l-tз

,у*

Щербак С.Л.

tLпени KoMicii: Беспалов стахов В.М,

F Сенико.о.

"tо,товплй
IL1]]lI11-]1b

цI]llts-
ДЕa)liпl ],цI,


