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засiдання KoMiciT з пер€вiрки знань
з питань охорони прдцi

29.06.2021 року м. Горiшнi Плавнi

Комiсiя в складi:

Голови:

IIIF.РБАкА с.Л. - начальника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

ГЛАДЕНЬКОГО В,М. - головного державного iнспектора сектору
нагляду в будiвництвi, котлонаглядi rra

транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'ск,гах
пiдвищенноТ небезпеки Управлiння
держпрацi у Полтавськiй обл,;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу ДГl ГllМЦ

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



створена на пiдставi наказу Управлiння .Щержпрацi у По:lтавськiй об'ltастi вiл
2З.12,2020 року Nэ 5З перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<<Правила охорони працi пiд час експ,llуаr,ацiТ вантажопiдiйма,,tьни х KpaH'LB,

пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обпаднання) (НПАОП 0.00- 1 ,80- l 8) у
наступних слухачiв:

л!
з/п

Прiзвпчrе, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмс,гво Правила Зltас, ltc
зпас

l. Александренко
Эергiй
Элександрович

Цачальник цеху Говариство з

)бмФкеIlоlо
rlдловiдмьнiсt lo
(еристiвський
,lрничо-

lбагачувапыlий
(омбiнат). LIBP

HпAoll
].00-1.80-18

4 kZzё

2. Боровцова
Вiкr,орiя
А.ндрiiвна

tнженер з охорони
Iрацl эбмежеttоlо

вiдловiлапыriс гlо
(Сристlвський

rбагачува,rыtий
комбiнаD, УПБ, оГ
га оНС

нIlАоп
),00-1.80-18

17сtI€

3. Вишинський

-ергlи
днатолiйович

цачальник
1IльницI

fовариство з
]бмеженою

кСристiвський
гlрilичо-
lбагачуваrьний
комбiнаD, ЦРГО

нпАоп
0,00_1,80-l8

/{а
a,lltZ (

4. Дитвин
Костянтин
Юрiйович

начальник слчжби l'оварис,гво з
обмеженою
вlдповlдаJIьнlстю
кСристiвський
гiрничо-
збагачувшlьпий
комбrнаr>, С.ЩО

нпАоп
l).00-l,80_18

7наё

5. Пихожон
Вадим
миколайович

Начальник CYI Говариство з

rtдповiдмьнiстю
(Сристiвський
.lрпичо-

tбагачув&,1ьний
(омбiнаD, УкБI

нпАоп
].00- ] .80- l 8

6. Фiгура
BiKTop
Петрович

Нача,tьник
цiльницi пiдземноl

lриватне

(I-Iолтавський

lрничо-
lбагачувальний
сомбiнат>,l|BP

нпАоп
].00-],80-I8

a?



1. Чиж
Свгенiй
[горович

Головний
энерге,гик

fовариство з
эбмекеноtо

rСристiвський
.lрничо-

tбагачувмыrий
<омбiнаоl

нпАоп
].00-1.80-]8

/

8. Чижик
Валерiй
михайлович

начальник
управлiнпя

Iовариство з
эбмеженоrо
вlдповiда,rьнtстю
хСристiвський
гlрничо_
tбагачува,льний
комбiнаD. УкБl

нпАоп
0,00- 1.80- 1 8

il.a/

9. Шпак
Элександр
васильович

начальник
цiльницi

Говариство з
)бмеженою
rlдпов,дfu,lьнiстю
(€ристiвський
,lрличо-

lбагачувмьний
(омбIнат)). ЦРI-О

нпАоп
].00_I.80-]8

//е

l0. Ященко
Свген
Леонiдович

Начальник цеху Товариство з

обмежеrlою
вiдповiдальнiстю
кСристiвський
гiрничо-
збагачувмьний
комбiнат). LIРГо

нпАоп
0,00-1,80_18

Зl! сzё

нАilчАльно. \,
мЕтоJrlчний \.

гладенький ВЧлеци KoMicii: ахов В,М

Сепик о,о.


