
дп,,головниЙ нлвчАльно-мЕтодиtшиЙ цЕнтр дЕржIIрлцI"
(дI <сHMID)

протокол ль 542 - 2l

засiдання KoMicii з перевiркш знань
з питань охорони працi

м. Горiшнi Г[павнi26.|0.2021 року

Комiсiя в складi:

Голови:

членlв комlс11:

- начальника управлiння Щержпрачi ушЕрБАкА с.л.
Полтавськiй областi;

гJIдшНькогО в.м. - головного державного iнспектора сектору

нагляду в будiвництвi, котлонаглядi, на
транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах

пiдвищеноi небезпеки Управлiння

,Щержпрацi в Полтавськiй обп.;

БЕзруЧкд о.в. - начапьника Горiшньоплавнiвського
навч€шьно-методичного вiддirry ДI ГНМII

сЕник о.о. - уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<еристiвський ГЗК) (за згодою)



створена на пiдставi наказу Управлiння,Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

19.01.2021 року J\э 61 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
кПравила охорони працi пiд час експлуатацii обпаднання, що працюе пiд
тиском)) (НIIАОП 0.00-1.81-18 ) у наступних слухачiв:

лъ

з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Знае, не
зна€

1. Вишинський
Эергiй
днатолiйович

fачальник
цiльницi

Говариство з

rбмеженою
liдповiдшrьнiстю
<еристiвський
:iрничо-
lбагачувапьний
комбiнат>.IIРГо

t{IIАоп
).00-1.81-18

5ttа €

2. Щарнiков
Вiталiй
Анатолiйович

Старший
энергетик

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
к€ристiвський
гiрничо-
lбагачувшlьний
комбiнат>, УкБI

t{IIАоп
).00_1.81-18

l€ 1нас

3. Щзиryненко
Сергiй
миколайович

Этарший
энергетик

Говариство з

rбмеженою
зiдповiдалlьнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачршlьний
комбiнат>>, УкБI

JIIАоп
).00_1.81_18

3ЁtД.е

4. ]iMiH
Иихайло
[Орiйович

iIачальник бюро
} охорони працi

Говариство з

rбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачувальний
tомбiнат>. СоП

t{IIАоп
).00_1.81_18 нс

gл&r&ý

5. Конрадiй

Артем

Едуардович

tнженер з

)хорони працi

Говариство з

эбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачуваrrьний
комбiнат>. СоП

нIIАоп
).00_1.81_18

н( ryRс-

б. Корнет
FIаталiя
BiKTopiBHa

tнженер з

)хорони працi

Говариство з

lбмеженою
зiдповiдшlьнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачувалrьний
rомбiнат>. СоП

t{IIАоп
D.00_1.81_18

н€

ikJtrлчсl



7. Кулик
Элександр

Дндрiйович

Провiдний
iнженер з

0хOрOни працi

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдшtьнiстю
кСристiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>, соП

t{IIАоп
).00_1.81_18

Jдrаg

8. IIихожон
Вадим
миколайович

lIачальник
элужби

Говариство з

rбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>, УкБI

1IIАоп
).00_1.81_18

5ltoe_

9. IIепiтько
3олодимир
Вiкторович

Иайстер з

ремонту
устаткування

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачуватrьний
комбiнат>, УкБI

нпАоп
).00_1.81-18

н€

зИ[u{с s

10. Ященко
3вген
Пеонiдович

FIачальник цеху Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ЦРГо

нIIАоп
).00_1.81_18

зкаё

Голова KoMiciT:

Члени KoMicii: Безруlко О.В.

Сеник о.о.

Ф/a)-Sj_--+,

]\tЕто.l11чittl tt

цЕtiтр
дврйпl,лlli"


