
дп,головниЙ нАвчАJьно-мЕтодичниЙ цЕятр дЕрхшрАtц"
(ДdНМЦ)))

протокол}li4-21

засИапня Koмicii з перевiркп знань
з rIптань охоронп працi

25.01.202l року м. Горiшнi fLlaBHi

Голови:

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

.rленiв KoMicii;

БЕСI]АЛОВА В.О. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагJlяду в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу ЩI П{Мl {

сЕнник о.о. - уповновzDкеноi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<Сристiвський ГЗК>>



створена на пiдставi наказу Управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
23,12.2020 року J'{Ъ 53 перевiрила знаннJl законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантzDкувальних робiu (НПАОП
0.00- 5-15 настчпних слчхачlв:
м
зlп

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правпла Знае, не
зна€

1. виrцинський
Эергiй
\натолiйович

цача.rrьник
цiпьницi

fовариство з
)бмежеIlоIо
вiдповiда,тьнiстю
r€ристiвський
гiряичо-
lбагачрмьний
комбiнат), ЦРГО

цI]Аоп
).00_1.75-15

/n*

2. Щорожко
Иикола
элексiйович

цачальник
цiльницi

IoBapItcTBo з

)бмеженою
вйповИмьнiстю
кСристiвськпй
гiрнпчо-
}бшачувальний
комбiяат>, ЦВР

lпАоп
).00-1.75_ 15

3. ]iMiH
иихайло
Юрiйович

Цачальник бюро
з охорони працi

Говариство з

)бмеженою
liдповiдапьнiстю
(€ристiвський
,iрничо-

!багачва,,1ьlrий
<омбiнат>, УПБ,
)П та оНС

цпАоп
).00-1.75-15

?lz:,ё4

4. KoBa",reHKo

Эергiй
Юрiйович

начальник
iвтоколони

Говариство з
lбмеженою
liдповiдальнiстIо
<€ристiвський
.lрвичо_

)багач}ъальний
(омбiнат)), АТЦ

цIIАоп
].00_1.75_15

J*
5. Кравченко

Павло
васильович

начальник
колони

Говариство з

)6меженою
riдповiда,rьнiстю
<€ристiвський
,iрвичо-

lбагачува,,1ьний
tомбiнат>. АТЦ

нпАоп
].00- 1.75- 15

-7/lZ2ё
4

6. Кулик
Элександр
{ндрiйович

начальник
элужби охорони
rрацi

Говариство з

lбмеженою
rrлповl дальнiстю
(еристiвський
.lрничо-

lбмачувмьний
(омбiнат)), УПБ,
)П та оНС

нIиоп
).00-1.75-15

q lt-.2e
(/



,1 IIапiн
Иикола
[ванович

начагrьник
гехнiчного
вiддiлу

Говариство з
lбмежеrrою
]lдповlдаJIьвlстю
tСристiвський
,iрпичо-

lбагачрапьний
<омбiват>_ УКБI

цfиоп
).00- 1.75- l5

l*
8. Рогозний

слег
Вiкторович

tнженер з
гранспорту

Говариство з
lбмежевою
1lдповIдаJlьнlстю
<€ристiвський
'tрничо_
tбагачральний
tомбiнат>, СБР на
А.т

цIIАоп
).00-1.75-15

/*

9. Коменко
Руслан
иихайлович

Провiдний
iнженер-
5удiвельник

Iовариство з

эбмеженою
вiдповiда,rьнiстю
кСристiвський
гiрвичо-
lбагаqъа.rьний
комбiнат>, УкБI

нIIАоп
0.00-1.75_15

J*
10. Чижик

Ва.лерiй
михайлович

z^\

начальник
вiддiлу

Говариство з
эбмежевою
зiдповiдальнiстю
(Сристiвський
liрничо-
}багачувальЕий
(омбiЕат). УкБI

цIIАоп
).00-1.75- 15

елz.а.ё4

Голова лlсtJ:
1a

;ч
LIo \
lBtl

hu-

# Щербак С.Л.

Члени KoMiciT: Беспшов В_С).

И- Сенник О.О.


