
29.06.2021 року

Голови KoMicii:

rrIFРБАкА с.Л. - нача:lьника Управлiння ,Щержrrрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

ДП'ГОJОВНИЙ НЛВЧЛЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦГ,
(ДI(ГНМIД),)

протокол J\& 259 - 21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питаrrь охорони працi

м. Горiшнi Плавнi

глАдЕнького в.м, - головного державного lнспектора сектору
наглялу в булiвництвi. котлонаглядi на

транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисловостi, АfIК та СКС та на об'сктах
пiдвищенноi небезпеки Управлiн ня

,Щержпрачi у Поптавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М, -начаlrьникаГорiшньоплавнlвсIlкого
навчально-методичного вiддiлу .ЩП ГНМL{

СЕНИК О,О. - уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<€ристiвський ГЗК> (за згодоtо)



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у ПолтавськiЙ областi вiд
23.12.2020 року Ne 53 перевiрила знання законодаачих aKTiB з охороttи rrрацt,

гiгiсни прачi. надання домедичноiдоломоги погерпiлим. електробезпеки.
пожежноi безпеки (Загал ьний курс з ()l l) y нас tулних праI (1вникlв:

N,
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Зltае, ltc
зIIас

1. KapiKoB
[гор
3мерiйович

цачальник
цiльницi

Говариство з

]iдповlлальнlстк)
(€ристiвський
,Iрничо_

,багачувмьний
<омбiнагlr. ЦРI'о

Jагальний
курс з ОП

,/*

.' коваленко
Эергiй
Володимирович

гехнiчний
керiвник кар'еру
Ms3

Говариство з

)бмежепою

(Сристiвський
^lрничо-

!багачувапьний
<омбrнат>, НТС

]агальний
курс з ОП /Ze.

1*
3. Иiщенко

BiKTop
Dедорович

Щиректор
(омерцiйний

Говарисl,во з

(Сристiвський
)рничо_
}багачувfuпьний
<олrбiват>

3агальний
курс з ОП

J*
4. JocyHbKo

Цмитро
А.ндрiйович

Енергоменеджер Iовариство з

}lдловlлtrпьнlстю
Срис,г|вський
lрничо-
lбагачуваrьняй
<омбiнатtl, ЕТВ

]ага,rьций
курс з ОП

rлсzё4

5. Сердюк
Сергiй
васильович

[Iача_пьник

]1ддlлу

Iовариство з

lбмсжсною
]lдповlд;tльt!lстю
(Сристiвський

}багачувмьний
tомбiнат). ВЦ

]агальний
курс з ОП rtе

7лrl"ё

б. Iанаков

Цмитро
михайлович

начальник
цiльниui

Говариство з

rбмеженою
лдповiдальнiсгю
(Сристiвський
,iрничо-

iомбiна],, I IBP

]агальний
(урс з ОП

"/z.czel
7. Гереценко

Роман
иихайлович

начальник
цiльницi lбмеженоtо

liдповiдшьнiстю
(€ристiвський
,iрrlичо-

tбагачувальний
(о[iбiнатD СЛо

]агальний
{урс з ОП

/*



8. Чорномор
олексiй
Анатолiйович

Головний
маркшейдер

Говариство з
эбмеженою
liдповiдальнiстю
<Сристiвський
'lрничо-
!багачувальний
Фмбiнат), сТР

Jага:lьний
курс з ОП

4/.l-a-e
</

9. Янча
Вiталiй
Сергiйович

начальник
служби
цивiльного
]ахисту

Говариство з
)бмеженою
riдповiдмьнtстю
(Сристiвський
,iрничо-

tбагачувальний
(омбiнаD). сL[з

3ага_llьний
курс з ОГI r*

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

с.л.

А.стахов В.М.

и-
Сеник о.О.

Гладенький В.М.


