
ДI,ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО_МЕТОДДШИЙ ЦЕНТР ДЕРЖIIРЛIЦ"
(ДI <ГI vПD,)

протоколль 448-2|

засiдання Koмicii з перевiркп зцань
з питань охоронп працi

м. Горiшнi fLпавнi

rlIFрБдкд с,л. начальника Управлiння,Щержпрачi у
Полтавськiй областi;

членlв KoMlc1l:

28.09.202I року

Голови KoMicii:

БЕсIIАловА в.о.

АстАховАв.м.

головного державного lнспекгора сектору
нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
вiддirry нагляду в промисловостi, АПК та
СКС та на об'екгах пiдвищеноi небезпеки
Управлiння .Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

- начальника Горiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддilry.ЩI ГНМ.I

- уповвоваженоi нйманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<еристiвський ГЗК> (за згодою)

сЕрдокА с.в.



створена на пiдставi наказу Управлiння Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

l9,07.202I року Nэ бl перевiрила знання законодавчих aKTiB з охорони прашi,

гiгiени праui, налання домедичвоi допомоги потерпiлим, електробеэпеки,

no*"*roi б".rr"пи (Загальний кlрс з ОП) у насryпних працiвникiв:

}lъ

зlп
Прiзвище, iм'я та

по батьковi
Посада Пiдприемство Правила Знае, не

знае

1. Каканов
{аiржан
(аiрбекович

Менеджер з
геотехнологiй

L овариство з
)бмеженою
liдповiдальнiстю
(ерйстiвський
,lрничо_

lбага.r}вальний
rомбiнат>. СТР

}агальний
сурс з ОП

lLe

,/oon

2. JемJIяна
Гетяна
миколаiвна

[нженер
безпеки руху

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
(Сристiвський
гiрничо-
збаmчувальний
комбiнао, Соп

Jагальний
курс з ОП

,/о*

3. LBaHoB

BiKTop
Анатолiйович

цачальник
вiддiлу
эксплуатацii

Говариство з
lбмежепою
liдповiдальнiстю
tеристiвський
iiрничо-
rбагачувальЕий
комбiнат>, СДО

]агальний
к}рс з ОП

,/'**

4. Кашуба
Володимир
васильович

Фахiвець по
шляховим та
цопомiжним
роботам

Говариство з
эбмеженою
вiдповiдальнiстю
(еристiвський
гlрничо_
збагачувалъний
комбiнао, Соп

]агальний
к}рс з ОП

не

./оо"

5, Кенебас
Цата"чя

Валерiiвна

начальник
:лужби ГПС

Говариство з
)бмежепою
liдповiдальнiстю
tеристiвський
гlрничо_
]6агачувальний
комбiнаD), УкБl

Jагмьний
курс з ОП

? /,lаё
4

б. Клiшин
Олексанлр
Володимирович

[Iача,rьник
цiльницi

Говариство з
)6меженою
вiдповiдальнiстю
керистiвський
гrрпичо-
]багачувальний
комбiнаD), ЦВР

]ага.,rьний
курс з ОП

lle
э/l1-rlr-l

/



1. (онралiй
А.ртем
Вдуардович

шженер з
]хорони працI

Говариство з

>бмеженою
rtдповiдальяiстю
(еристiвський
iiрничо-
lбагачувальний
комбiнао. Соп

3агальний
курс з ОП

,уо*'

8. ]еник
Эльга
Эпександрiвна

Гiдрогеолог
(ар'еру

Говариство з

)бмеженою
]iдповiдальнiстю
<€ристiвський
,iрничо-

lбагачувальний
сомбiнат>. СТР

Jага,Iьний
курс з ОП

;лаa

9. Хоменко
Руспан
михайлович

Провiдний
iнженер-
будiвельник

Говариство з

)бмежеяою
,iдповiдальнiстю
(Сристiвський
:iрничо-
]багачувальний
<омбiнат>_ УКБI

3агапьний
к}рс з ОП

1Ze

7l.аё

10. -lIпак
Эпександр
васильович

F{ачальник

цiльницi

Говариство з
lбмеженою
лiдповiдальнiстю
кСристiвський
гlрничо-
]багачувальний
комбiнат)). L[РГо

]агальний
:ryрс з ОП

/z2

7lzzzё

#,#ý
Фil ндi1;;;',':Е \1

Голова KoMiciT:

Члени

с.л.

Беспа,rов В.

Сердюк С.В,

Астахов В.М.


