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засiданця KoMicii з перевiркп знань
з пптань охорони працi

26.05.2021 року м. Горiшнi Плавнi

Голови KoMicii:

ЩЕРБАКА С.Л. - начальника Управлiння Держлрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

гJIАдЕнького в.м. - головного державного rнспектора сектору
нагляду в будiвництвi, котлонаглядi на

транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисповостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищенноi небезпеки Управлiння

,Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

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

сЕник о.о. - уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<Сристiвський ГЗК> (за зголою)



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у ПолтавськiЙ областi вiд
2З,l2.2020 року N9 5З перевiрила знання ]аконолавчих ак liB ] охорони працi.

гiгiени працi, надання домедичноj доломоги потерпiлим, електробезпеки,
пожежноi безпеки (загальний кчпс з о них п 1вникlв:

.лф

з/п
Прiзвище, iм'я та

по батьковi
Посада Пiдприсмство Правила Зна€, не

зlIа с

1. Длександренко
Эергiй
Спександрович

Цачальник цеху Iовариство з

эбмеженою

(Сристiвський
гiрничо-
}багачувмьний
комбiнаD, ЦВР

]агальний
<урс з ОП

у*

2. Вдовiн
]ергiй

цачальник
элужби

Говариство з

lбмеженою
liдповiдzu.rьпtстtо
(Сристiвський
-lрничо-

lбагачува';lьний
(омбiнат, сТР

3агальний
курс з ОП

з. Гелета
3ергiй
Деонiдович

Нача,,rьник
:лужби

rовариство з

вtдповiдмьнtстю
(Срис,l,iвський

гiрничо-
збагачувмьний
KoMбiHaTll НТС

загальний
курс з ОП

4. Щарнiков
Вiталiй
Анатолiйович

]тарший
энергетик обме)кеною

вlдповlдалыIlстlо
(Сристiвський
гlрничо-
збагачува,,lьний
комбiнаD. УкБI

загальций
курс з ОП

4*
5. Щроздов

Вiталiй
Вiкторович

цачальник
зiддiлу

Товарйство з

вlлповlдмыllстlо
(Сристiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнаD, ВДП

]агальний
курс з ОП lLe

./'*

6. Питвин
Костянтин
Юрiйович

начальник
элужби

Говариство з

lбмеженою

€ристiвський
-iрничо

!багачуваJIьний
<омбiнао, СДО

]ага,,lьний
{урс з ОП

/*

1 Иоiсеев
Максим
Элександрович

начальник
цiльницi

Iовариство з

Jбмеженоlо
вlдповlдмьнlстк)
(еристiвський
гlрничо
rбагачувапьний
KoMбirraT>. ПР]'о

загальний
курс з ОП

J*



8. iliколаев
)пексiй
Эергiйович

головний геолог Говариство з
lбмеженою
riдповiдальнlстю
<еристiвський
,lрничо-

rбагачува.льний
(омбiнаD. стР

3агальний
курс з ОП

ftе

9. .Iопов

Цмитро
)лександрович

[ехнiчний
tерiвник кар'еру

Говариство з
rбмеженою
riдповiдмънtстю
(€ристiвський

|багачувальвий
(омбiнаD)_ нтс

Jагальний
<урс з ОП

/*

10. Diгра
BiKTop
Петрович

F{ачмьпик
цiпьницi
:iдземноi

ziiftt.

Говариство з
)бмеженою
зiдповiдмьнiстю
(Сристiвський
-lрничо-

}багачувмьний
(омбiнаD IIВР

]ага.rьний

ryрс з ОП

/*

\

Голова KoMicii: ак С.Л.

IIлени KoMic Гладенький В.М. Астахов В.М.

ф.**О.О.


