
дп,головниЙ нАвчАJlьно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕвкпрлIц"
(дI<d-IIмщD

протоколJ\ъ2-21

засЙання,KoMicii з перевiркп знань
з пIlтань охоронн працr

22,0I.2021 року м. Горiшнi ГЬIавнi

Комiсiя в складi:

IIIFРБАIа{ с,Л. - начапьника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

-ЯРЕТИКА В.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу
нагляду на виробництвi i на об'сктах
пiдвищеноi небезпеки Управrriння
.Щержпрацi у Полтавськiй областi;

АСТАХОВАВ.М. -начмьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддi.гry lЩ ГНМI_1

СЕННИК О.О. - уповноваженоi нйманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<<€ристiвський ГЗК>

Голови:

членlв Koмlcll:



створена на пiдставi наказу Управлiння [ержпрацi у Полтавськiй областi вiд
23,12.2020 року Nэ 53 перевiрила знання законодавчих aKTlB з питань охорони
працi:
((Правила охорони працi та безпечноi експлуатацii техцологi них ц)убопроводiв>

оП 0,00- l,73- 14) у настчпних lB:
J\ъ

зlлl
Прiзвище, iмlя та

по батьковi
Посадд Пiдприемство Правпла Знас, не

зва€
1. Боровцова

Вiкторiя
АндрiТвна

[нженер
0хорони

з
працi эбмеженою

зiдповiдальнiстю
(€ристiвський
,iрничо-

iбагачувмьний
(омбiнаD, уПБ, оп
га онс

нпАоп
),00-1.7з-14

J*n
2- ьородlн

Юрiй
ииколайович

Провiдний
iнженер з
охорони працi

Iовариство з
сбмехеною
вiдповiдальнiстю
кСристiвський
гrрничо-
]багачува'тьЕий
комбiЕат), УПБ,
ЭП та оНС

нгIАоп
0.00-1.7з_l4

з. Щарнiков
Вiта,riй
днатолiйович

Старший
энергетик

Говарпство з

lбмехеною
зiдповiдальпiстю
<€ристiвський
,iрничо-

!багачува,,1ьний
(омбiнатD. УкБI

нIIАоп
].00- l .7з- l4

J*
4. 3адворний

[гор
михайлович

Енергетик Iовариство з

эбмеяtепою
вiдловiдальнiстю
к€ристiвський
-iрничо-

]бмачув&'IьЕий
<омбiнат). УкБТ

нгIАоп
с.00- 1.7з_ 14

5. Лихожон
Вадим
миколайович

цачальник
элужби CYI

Iовариство з
эбмеженою
вiдцовiдапьцiстю
к€ристiвськпй
гiряичо-
lбагачlвмьний
<омбiнатll, УКБI

нпАоп
0.00-1,7з-l4

l*
6. Морryн

этанiслав
IIеонiдович

нергетик Iовариство з
lбмеженою
rцповiда,rьпiстю
(Сристiвський
,iрничо-

tбагачувмьяий
(омбiнат). УкБI

цпАоп
].00- 1.73- 14



Цедашковський

Щенис
Володимирович

Внергетик rовариство з
эбмеженою
вiдповiда,rьнiстю
к€ристiвський
]lрничо-
]бата.тува,,1ьний

rомбiнат>, УКБI

нIIАоп
).00_1.73-14

8. Партола
Сергiй
Сергiйович

Е,нергетик Говариство з
lбмеженою
зiдповiдальнiстю
<€ристiвськпй
-iрничо-

]б ачува,,lьний
iомбiнат)_ УкБI

нпАоп
).00-1.7з-14

j*

9. Патейчук
Олександр
Воподимирович

Майстер Говариство з

)бмеженою
зiдповiдмьнiстю
iСристiвський
-iрничо-

lбага.rувальний
<омбiнат>. ЦРГО

нIIАоп
].00- 1.7з- 14

10. Эавенко
Иаксим
ииколайович

В.о.майстра з

эемонту

УСТаТI\УВаННЯ

Говариство з
lбмеженою
riдповiдальпiстю
(Сристiвський
,iрничо-

!баIа.]увмьний
(омбiнат). УкБI

нгноп
).00-1.73-14

/*

1l. Удовiк
Роман
Олександрович

Енергетик з
tеплопостачання

Iовариство з

эбмел<епою

вiдповiдатьвiстю
(Сристiвський
:iрничо-
]багаýъальнЕй
{омбiнат). УкБI

нпАоп
0.00- 1.7з- 14

j*
|2. Карук

Сергiй
Свстафiйович

Енергетик Iовариство з

эбмеженою
riдповiдал ьнiстю
rСристiвський
'lрЕичо-
lбагачувальпий
(омбiнат)), УкБI

нгIАоп
].00- 1.7з-14

13. Чорний
Юрiй
днатолiйович

[нженер
0хорони

з

працi

Iовариство з

эбмеженою
вiдповймьцiстю
кСристiвський
гiрничо_
lбагачува,тьпий
<омбiнат>, УПБ,
ЭП та оНС

цIIАоп
0.00-1.7з- 14



|4. Шепiтько
Володимир
Вiкгорович

Майстер з

ремонту
устаткування

rомриство з
эбмеrкспою
вiдIовйальнiстю
(Сристiвський
гiрничо-
lбага.ryвальниЙ
комбiпат>, УКБ[

нtиоп
],00- 1.7з_14

I5. Ященко
Свген
леонiдович

Головний
иеханiк

Товариство з
обмехеною
вiдповiддrьнiстю
(ерпстiвський
гiрничо-
rбагаýъальний
комбiпатл

нIIАоп
).00-1.73- l4

/*

3r-*аý
:l оlовниl! '

jtiiiйl,tнии
Голова KoMi

Члени KoMicii:

бак С.Л.

ф СенникО.о.


