
дп .головниЙ нАвЧА,rЬНО-МЕ l ОДИЧний цЕн] р дЕржпрлцг'
(Дl .dНМII,,)

протоколJ\ь |44-20

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронп Ilрацi

28.07.2020 року м. Горiшнi flпавнi

Комiсiя в складi:

щЕрБАкА с.л. - начitJlьника управлiння ,Щержпраui у
Полтавськiй областi;

членlв KoMIcll:

Голови:

гJlАдЕнького в.м. - головного державного iнспектора вiддiлу
наглялу в булiвниuтвi, котлонаглядi на

транспортi та зв'язку управлiння
.Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-м9тодичного вiддiлу,ЩП ГНМЩ

гАврилюкА А.с. - уповноваженоI найманими працiвникалли

особи з питань охорони прачi ТОВ
<Сристiвський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у ПолтавськiЙ областi вiд

01.10.2oi 8 року N9 1 l3 перевiрила знаttнJI законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
(Правила охорони працi на автомобiльному транспортi> (НfИОП 0.00-1.62-12)

у насryпних слухачiв:

J\b

з/п
Прiзвище, iм'я та

по батьковi
Посада Пiдприсмство Правила Зна€, не

зпа€

l. Бiляков
Сергiй
Вiкторович

Провiлний
Lнженер з
гехнiчного
t{агпяду

Говариство з
)бмФкеною
]iдловlдальнiстю
(Сристiвський
.lрничо-

,баtачува",lьний
<омбiнап, УПБ, оГ
га оНС

нIIАоп
).00-1.62_12

J,-,

2. Вишинський
]ергiй
днатолiйович

начальник
цiльницi

Говариство з

вiдповiдальнiстю
(Сристiвський
гlрничо-
tба гачува,,lьний
комбiнаD. цРГо

шlАоп
).00-1.б2-12

v/{,(E

3. Волошин
Юрiй
Ва.rерiйович

Головний
нженер цеху

Говариство з
rбмеженою

(еристiвський
-iрничо-

багачувмьний
tомбiнао. Цгтк

нflАоп
].00-1.62- l2

J*
4. . ерасименко

А.нтон
Вiкторович

начальник
цiльницi

Говариство з
)бмеженою
]lдповlдмьнlстю
(Сристiвський
-lрtiичо-

tбалачувмьний
{омбiнат)_ UГТк

нIIАоп
).00-1.62_12 ёе

7lzl,rЬ;

5. ]емляна
fетяна
ииколаiъна

Lнженер з
5езпеки рlху

Говариство з

>бмеженою

(Сристiвський

]багачувальний
rомбiнаD, СБР на
А.т

нIIАоп
).00-1.62-12

,7**

6. ]iMiH
иихайло
Юрiйович

Цачальник бюро
r охорони працi

Говариство з
rбмежевою

(€ристiвський

}багачувмьний
(омбiнаD, УпБ, оГ
га онс

нпАоп
D.00- 1.62- l2

J*



7- Кравченко
Элексiй
Павлович

-тарции механll Говариство з

)бмеженою

<Сристiвський
,iрничо-

}багач}ъмьний
{омбiнат,). АТЦ

нпАоп
D.00- 1.62- I2

7lr,2ё
a_f,

8. Красельников
Микола
Юрiйович

цачапьник
цiльницi

[овариство з

liдповrдмьнiстю
(Сристiвський
.lрничо-

tбагачувмьний
<омбiнат>. LIГТК

нпАоп
).00-1.62-12

,f*
9. Писенко

Щмитро
элексiйович

начальник
колони
лвтомобiльнот

Говдриство з

lбмеженою

(Сристiвський
-iрничо-

lбагачувмьний
{омбiнаD, АТЦ

нгIАоп
D.00-1.62-12

,1*
10. Петрiв

Дндрiй
ииколайович

Старший
иайстер

Говариство з
эбмеже
вlдповlдальнlстю
кСристiвський

]баtачува",l ьн и й
комбiнат). IIГТк

t{tиоп
].00_ 1.62- l2

742€

1l. Поправко
Слександр
Олександрович

Цача,rьник

цiльницi

Говариство з
)бмеженою
,iдповiдмьнiстю
(€ристiвський
-iрничо-

lбагачувмьяий
(омбiнаD. LlГТк

цfIАоп
].00-1.62-12

?/zz2c
1

|2. Рогозний
олег
Вiкторович

lнx(eнep з

Фанспорту

Говариство з
lбмеженою

(Сристiвський
-lрничо-

rбагачувальний
(омбiнагD, сБР на
qт

шIАоп
].00-1.62-12

7Н-,е

13. Эущев
Володимир
Элександрович

Цача,rьник

цiльницi в
Kap'epi

Говариство з
lбмеженою
rцповiдаrьнtстю
<Сристiвський

багачувмьний
(oMбiHaD, ЦВР

нIlАоп
].00-1.62-12

J*
14. Гаран

А.ртем
]вгенович

[lача.rьник цеху Говариство з
)бмеженою
пдповlдirльнlстю
(Сристiвський
-iрничо-

lбагачувмьний
<омбiнаD, ЦВР

нIIАоп
).00-1.62-12



a

Голова KoMicii:

в.м.

Гаври.тпок А.С.

15. Гаран
Эергiй
днатолiйович

Щирекюр з
промисловоТ
5езпеrсr та
экологrr

Говарийъо з
бмехrеяою
riдповiдольнigrю
(ери9гiвський
:iрrrлчо-
багвýъальпrй
комбiнат>

цIIАоп
).00-1.62_12

j*
1б. iIfuпiлов

ВадиIrr
Эергiйович

начапьник
цi;ьницi

[оеарисгво з

,6межеЕою
}iдповiдзJьнiсгrо
lерисгiвсьsлй
,iрЕrчс.

багечувальIflй
сомбiнаш_ tIРГо

нIIАоп
).00-1.62-12 le

7/r&../-я

вчыtь1l


