
дп "головний нлвчдльно_мЕтодичний цЕнтр дЕржпрАцl,
цп dнмII>)

протокол лlъ l9,7 -2l
засИання KoMicii з Ilеревiрки знань

з питань oxopoпrr працi

м, Горiшнi Плавнi26.05.202l року

Голови:

щЕрБАкАс.л. - начальника управлiння ,Щержпрачi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

глА,щнького в.м. - головного державного tнспектора сектору

нагляду в будiвництвi, котлонаглядi на
транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисловостi, AIIК та СКС та на об'сктах
пiдвищенноТ небезпеки Управлiння

Щержпрацi у Полтавськiй обл,;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнlвського
навчально-методичного вiддiлу .Щ[I ГНМIf

- уповноваженоi найманими працlвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<<€ристiвський ГЗК> (за згодою)

сЕник о.о.



створена на пiдставi наказу Управлiння .щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

23.12.2020 року Nэ 53 перевiрила знанця законодавчих aKTlB з питань охорони

працi:
<Правила охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма,rьних KpaHtB,

nioinr-u"r* "рrстроiв 
i вiдповiдного об:lаднання) (нпАоП 0,00- 1,80- 18) у

наступних слухачiв:

Пiдприсмство Правила Знас, не
зна€

лъ
з/п

[Iрiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада

нпАоп
0.00- 1.80- 18

?l.a€
4

t. Бiпяков
Сергiй
Вiкторович

Провiдний
iнженер з
lехнiчного
нагляду

)бмеженою
вiдповiдаrьнiстю
(Сристiвський
гlрвичо-
збагачувальний
комбiват>, УпБ, ol]
пя оНС

цпАоп
].00-1.E0-18

це

/*

2. Iзиryненко
)ергiй
йиколайович

aтарший
энергетик

Говариство з

вiдповiдмьнiстю
(Срйстiвський
гiрничо-
збагачува-rьний
комбtнат), УКБI

нпАоп
0.00- 1.80- l8

l*
3. KapiKoB

[гор
Валерiйович

{ачальник
tiльницi

]бмежеtlою

(Сристiвський
гlрничо-
збагачувальний
комбirtат>,I{РГО
Товариство ]
Jбмежсною
вiлповiдмьяiстtо
(еристiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнатл. УПБ. оП

]пАоп
),00-1.80-18

J*
4. ]iMiH

Михайло
Юрiйович

FIача.T ьник бюро
эхорони працi

цпАоп
0,00-1,80-18

2 &1ас
,/

lte

,/*

Jiнченко
Гарас
иихайпович

Ц,иректор з ТО та
]в

Lовариство з

}iдповiдапыliстю
(Сристiвоький

lбагачувмьний
(омбlнат)
Говариство з

)бмеженою
зiдповiдапьнiстю
(еристiвський
гiрничо-
збагачувмыlий
комбiнатll. УtlБ. оП
та оНС

нпАоп
0.00- 1,80- l86. Кашуба

Воподимир
васильович

Фахiвець з

]алiзничного
rранспорту



7. Корнет
Цаталiя
BiKTopiBHa

[нженер з охорони
працi

Говариство з
)бмеженою
]lдловtдаJIьнlстю
(Срйстiвський
,iрничо-

lбагачувмьний
(омбiнат)), УIБ, ОП
m онС

t{пАоп
).00- 1.80_18

/n*

8. IIисенко

Цмитро
слексiйович

В.о.головного
эпецiалiста з БР на
Ат

Говариство з
lбмеженою
riдповiда,,lьнiстю
(еристiвський
-iрничо-

]багачувмьний
комбiнаD, УПБ, оГ
га оНС

цпАоп
).00- l .80- l8

9. fанаков
Щмитро
иихайлович

F{ачальник
1lльниц1

Говариство з

)бмеженою
riдпов lда,,Iьнtстю
(Сристiвський
,iрничо-

tбагачувальний
<омбiнао, ЦВР

нпАоп
0.00- l .80-18

у*

10. Чигвiнцев
Павло
Юрiйович

Начмьник
цiльницi

Iовариство з

>бмеяtеною
liдповiда,rьнiстю
1еристiвський
гlрничо-
}6агачувмьний
комбiнаD IIВР

нпАоп
].00_1.80-18

,./*

,го.rlовнI
tивчлIь]
лlЕтоillчI

;1Ержпр Щербак С.Л.

Гладенький В.М.

Голова

Члени KoMicii: стахов В.М_

и-сенико.о.


