
дп,,головниЙ нАвчАльно_мЕтодиtIниЙ цЕнтр дЕржпрАцI"
ЦП <(ГНМIID

протокол лъ 640 - 2l

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працl

29.11.202l року

Комiсiя в складi:

Голови:

м. Горiшнi Плавнi

РОЗУМНОГО О.М. - першого заступника нач€Lпьника

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

промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищенноТ небезпеки Управлiння
,Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

БЕЗРУЧКА О.В. - нач€Lпьника Горiшньоплавнiвського
навч€Lльно-методичного вiддiлу ДП ГНМЦ

- уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ

Управлiння Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

ГЛАДЕНЬКОГО В.М. - головного державного iнспектора сектору

сЕник о.о.

кСристiвський ГЗЬ (за згодою)



створена на пiдставi наказу Управлiння Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
19.07.2021 року J\Ъ 61 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<<Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймаJIьних KpaHiB,

пiдiймалъних пристроiв i вiдповiдног ,обладнання) (НIIдоП 0.00-1.80-18) у
наступних слу(ачlв:

Nь
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Знас, не
знае

1. Бородiн
ЕОрiй
ииколайович

Провiдний
.нженер з охорони
rрацi

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
кСристiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. СоП

t]пАоп
].00-1.80-18

,<нQё

2. Горевой

BiKTop

ииколайович

Iровiдний
нженер з
гехнiчного
Iагпяду

Говариство з

эбмеженою
зiдповiдальнiстю
кСристiвський
:iрничо-
lбагачувальний
tомбiнат>, Группа
гехнаглялч

t{IIАоп
).00-1.80-18

3Н а,е

3. [ванов
BiKTop
Анатолiйович

FIачальник вiддiлу Говариство з

rбмеженою
зiдповiдальнiстю
<€ристiвський
,iрничо-

lбагачувальний
<омбiнат>. СДо

tIпАоп
).00_1.80-18

5нае

4. Конрадiй
Дртем

Едуардович

[нженер з охорони
rрацi

Iовариство з

эбмеженою
вiдповiдаrrьнiстю
кСристiвський
:iрничо-
збагачувальний
комбiнат>. СоП

FIпАоп
].00-1.80-18

онае

5. MoiceeB
Максим
Слександрович

начальник
цiльницi

Говариство з
rбмеженою
зiдповiдальнiстю
<€ристiвський
,iрничо-

lбагачувальний
сомбiнат>. ЦРГо

нпАоп
0.00-1.80_18

3Ное

б. Поправко
Элександр
Элександрович

начальник
цiльницi

Говариство з
эбмеженою
вiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачува.пьний
rомбiнат>. НТС

t{пАоп
).00-1.80-18

знqе



7. Посунько
Щмитро
Андрiйович

Енергоменеджер Iовариство з
эбмеженою
вiдповiдальнiстю
к€ристiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. ЕТВ

нIIАоп
).00- 1 .80- 18

JЁ{а ё

8. Терещенко
Роман
михайлович

начальник
цiльницi

Говариство з

rбмеженою
зiдповiдальнiстю
<Сристiвський
,iрничо-

lбагачувальний
сомбiнат>, СДО

lIпАоп
).00- 1.80- 18

SЁtае

9. Гертичний
Роман
Эергiйович

Иайстер з
эемонту
/статкування

Говариство з
эбмеженою
вiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. LIYI

нпАоп
).00- 1 .80_ 18

5н,е

10. Шепiтько
Володимир
Вiкторович

Майстер з

ремонту
rстаткування

Говариство з

эбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачувальний
tомбiнат>- УкБI

цIIАоп
).00-1.80-18

JHa+
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Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

Розумний

Гладенький В.М.

Сеник о.о.

Безручко О.В.


