
дп,,головIlий нлвчАJ,Iьно-мЕтодичниЙ цЕнтрдЕржпрлцl"
ДП(<гНМЦ,)

протокол Jф 345 - 21

засiдаIIrrя KoMicii з перевiркн звань
з llитаlIь охорони пра lli

27.01 ,202| року м. Горiшнi ГLпавнi

Комiсiя в складi:

Голови KoMicii:

ЩЕРБАКА С,Л. - начальника управлiння .Щержпраui у
Полтавськiй областi;

члеrIiв KoMicii:

БЕСПАЛОВА В.О. - головного державного lliсцектора ссктору
нагляду в маl!иtlобудуванrti та eHept cl ицi

вiддiлу lrаглялу в промисловос,гi, АГlК ,rа

СКС та на об'сктах пiдвищеноТ небезпеки
Управлiння .Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

ACI'AXOI]AB,M, -llачаIьllикаl'орiшньоплавlllвськоI,о
tlаl]чально-ме,l,одичного вiлдiлу ДП I'l lМЦ

СЕНИК О.О. - уповвоважеrrоi lrайманими працiвrrиками
особи з питаltь охорони працi ТОВ
<€ристiвський l-ЗК> (за згодоlо)



створена tIa rliлставi наказу УlIравлiнця Держпраlti у Гlоrlтавськiй областi вiд

23,12.2020 року .}Ф 5З перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охороIIи

працi:
uПрuпruu охорони працi пiд час викоtлання робir, на висотЬl (НПАОп 0,00- l ,1 5-

07) у наступних працiвникiв:

лъ
зlл

llрiзвипlс, iм'я r,a

lIo баr,ьковi
посада Пiлtlрпспlс,l,во Правпла Зllilс, lIe

зll ас

1. Александрепко
Эергiй
Элексанлрович

цачальник цеху l оварис1во з

обмежеtIоlо
вiдповiлалыriс I ro
(Сристiвсьлиii
гlрничо
збагачувiUlыlllй
комбillа г). l u:tI'

нпАоп
0,00- l,15_07

q rцаЕ

,,, ВишиItський
Сергiй
днатолiйович

нача.rtьник

цiльницi

l оварисгl]о з

обмеженоlо
вlдповlдмыIlс llo
(еристlDськиii
гiрничо-
збагачувапыlий
комб;нат), l (IrI О

нпАоll
].00- 1.15-07

l*
3. Земляна

'l'стяllа

миколаiвна

lliжeнep з

бсзпски руху

Iовдрис l llo з

эбмежеtюtо

(еристiвсыiиi]

lбагачува-rыtий
комбiна)). У]lБ, оП
та оНС

цпАоп
].00- l .1 5-07

/*

4. MoicecB
Максим
Олександрович

началыtик
.lliJIыlицi

Говарисlво ]

oбlle>Kcltot,ll
вiдповl:lаrыIrс rto
(Сристiвськиii
l lрничо-
збагачуваJIьнлii
комбiнfi), IU'ГО

нпАоп
).00- l , l5-07

/*

5. 1оправко
)лексаrцр
)лсксанлрович

Нача_льник

цiльницi у
Kap'cpi

6ýlФ(eltolo
tдttовi,цалыttс llо
СристiRсы.иii
lрничо-
5агачllrаl1,1ll ii
омбiIlаг,. l] с

нпАоп
0.00-].15-07

J*
6. ]r,bolriH

\pTeNl

}а:rсрiйович

[1ровiдний
irtженср-
JIIСРГСТIlК

JбNjежеIlоlо
вIдпоl]lJЁl]lыllc1,1o
(Сристiвськиii
l]рl!ичо-
]6alaчyBa.rl1,1rllii
колJбiна l,. ]] l l]

tпАогl
.00- 1 .15-07

/*



7. ].'аttaKoB

Щмитро
михайлович

Нача.;Iьник

цi.lrьницi

оварис-гl]о з
бмокепоlо
iдповiда,rыIlсllо
Сристiвський
iрничо-
багачувмьний

HIrAoII
].00- l , I5-07

J*
t. Фiгура

t}iк,гор
[1с,t,рович

начальник
цi.пьницi
ttiдземноi

lриватIiе
жцlонерне
говариство
хПолтаRсьхий
llрничо-
]6агачува-льяий
комбiна)), LIBI)

нпАоп
].00- 1.15-07

9. ЧигвiIIцев
Павло
IОрiйович

Начмьник
цiльницi

Говариство з

)бмежеlIоIо
rtдловlдмыtiсTto
(Сристiuський
:lрничо-
}багачувалыlий
комбiна,lrl. ЦI]Р

нпАоп
].00-1.15_07

/*

10. Чижик
Валерiй
михайлович

цачальник
управпiння

Iоваристlrо з

эбмеr(сllоlо
вlдповiдальнiстю
(Сристiвський
гiрничо-
збагачува]lыlий
комбiнаD, УКБI

tгIАоll
.00-1,15-07

/*

голова koMicij

ЧлеtIи KoMicii:

Щербак С.Л.

Беспалов В.о.

СеrIик о.о.

ахов В.М.


