
дп'головниЙ нлвчлльно-мЕтодичний цЕнтр дЕр)rпрдцг,
дII (<гЕпдD,

протокол }Ф 400 - 21

засiдання KoMicii з перевiркп знань
з питань охоронп працi

27.08.2021 року м. Горiшнi Плавнi

комiсiя в складi:

щЕрБАкА с.л. - начальника управлiння ,Щержпрацi у
Поптавськiй областi;

глА,щнького в.м. - головного державного rнспектора сектору
наглялу в будiвництвi, котлонаглядi, на

танспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в
промисловостi, АПК та СКС та на об'сктах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння

,Щержпрачi в Полтавськiй обп.;

АСТАХОВАВ,М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчмьно-методичного вiддiлу ЩI ГНМL{

- уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<Сристiвський ГЗК> (за згодою)

Голови:

членlв Koмlcll:

сЕник о.о.



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй областi вiд

19,01 .20}it року N9 б l перевiрипа знання законOдавчих aKTrB з питань охорони

праui:
<правила охорони працi пiд час експл уатацii обпаднання, що працюе пц
rиском. (НЛАОП 0.00- 1.8l- l8 ) у насryпних праuiвникiв:

лъ
зlп

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Зпдс, не
знас

1. \лександренко
Jергiй
)пександрович

цачальник цеху Lовариство з

lбмеженою
зiдповiдальнtстю
(еристiвський
,lрничо-

lбагачувальний
<омбiнат>. ЦВР

цпАоп
].00-1.81- 18

lo*
2. Боровцова

Вiкторiя
АндрiТвна

[нженер з

0хорони працr

fовариство з

эбмеженоtо
вiдповiдальнiстю
(Српстiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>, УПБ,
оП та оНС

цпАоп
].00- 1.81- l 8

/

3. Бородiн
Юрiй
миколайович

Провiдний
iнженер з

охорони працi

Говариство з

lбмел<еною

зiдловiдальнtстю
(Сристiвський
гtрничо-
]баrачувальний
комбiнат), УпБ,
оП та оНС

tlllАоп
0.00- 1.8l - l8

/*

4. KapiKoB
[гор
Валерiйович

]ачальник
I1пьницl

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
(еристiвський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнаD. ЦРГо

цпАогI
].00-1,81_ 18

"наё
/

5. Jiнченко Ширекгор з ТО та
rapac Р
иихайлович

Iовариство з

Jбмеженою
вiдповiдмьнlстю
кСристiвський
гlрничо-
]багачувальний
комбiнат>

нпАоп
].00- 1.81- l8

. |1/2еJ

6. КлiIпин
Элександр
Володимирович

:lачальник
цiльницi в
Kap'epi

Iовариство з

эбмеженою
вiдповiдмбнiстю
(еристiвський

гlрничо-
збагачувальний
комбiнаD. ЦВР

нIIАоп
э.00- 1.8l - l8

/*



7. полiтикiн
иихайло
Вiкторович

Lнженер з
эхорони працi

Говариство з
)бмежеяою
зiдповiдальнiотю
кСристiвський
-iрничо-

lбагачувальний
комбiнао, УТБ,
ЭП та оНС

нпАоп
].00-1.81_18

у,*

8. Ганаков

Щмитро
иихайлович

начальник
цiльницi

Говариство з
rбмеженою
riдловiдальнiстю
(€ристiвський
,iрничо-

tбагачувальний
rомбiнат>, ЦВР

нпАоп
D.00-1.8l - 18

а*"

9. Фiryра
BiKTop
Пе,трович

начапьник
цiJIьницi
пiдземноI

Гlриватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гlрничо-
rбагачувальний
комбiнао.IIВР

шIАоп
).00-1.81- l8 lze

Th/",&",

10. Тигвiнцев
ГIавло

Юрiйович

Цачмьник
цiльницi

Говариство з

)бмеженою
riдповiдальнiстю
(Сристiвський
,iрничо-

tбагачувальний
{омбiнат>. LIBP

цfиоп
).00- 1.81- 18

1l*i),и),Iовнии

Голова KoMic Щербак С.Л.

fладенький В.М.

Сеник о.О.


