
дп "головний нлвчлJIьно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕр?lшрлцr
(ЦП d-Il]tЛД))

протоколJ\ъ l45-20

засИання Koмicii з п€р€вiркп зпань
з пптань охоронп працi

27 .07 ,2020 року м. Горiшнi flпавнi

Комiсiя в складi:

I|IFРБДац с.л. - начаJIьника управлiння .Щержпрачi у
полтавськiй областi:

ГЛА,Щ,НЬКОГО В.М. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагпяду в будiвництвi, котлонаглядi на
транспортi та зв'язку управлiння
[ержпрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начаJIьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу ЩП ГНМI{

ГАВРИJIЮКАА.С. -уповноваженоiнайманимипрацiвника.л-ли
особи з питань охорони працi ТОВ
<еристiвський ГЗК>

Голови:

членIв Koмlctl:



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10.20l8 року No 1 l3 перевiрила знаЕня законодавчих aKTiB з питань охорони
прачi:
(Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажува,rьних робiт) (НIIАОП
0.00- ] .75- l 5J у наступ них слl хач iB:

лэ
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правлlла Зпас, не
зна€

l. Бiлоконь
Руслан
валентинович

начальник
управлiння
эемонтiв

Говариство з
lбмеженою
]lдповlдальнlстю
(€ристiвський
'lрничо_

lбагачувмьний
сомбiнат). ВД

нпАоп
].00_1.75-15

7/Z/ze

2- Боровцова
Вiкторiя
Дндрiiвна

начальник
цiльницi

1'овариство з
обмеженою
вtдгtовiдмьнiстю
(Сристiвський
гlрничо-
]багачувапьний
комбiнат>. ЦМП

шIАоп
0.00_ 1.75- l5

dl'щ
3. Щарнiков

Вiталiй
Анатолiйович

начальник
цiльничi

fовариство з
:rбмеженою
зiдповiдальнiстю
<Сристiвський
-iрничо-

lбагачувальний
(омбiнат)), ЦУI

нfIАоп
],00- 1.75- 15

/<z

7k/ez /c.l

4, Щзиryненко
Сергiй
миколайович

Нача,rьник
цillьницi

Товариство з
]бмеженою
вtдповiдальнiстю
кСрис,liвський
гlрничо-
]багачувальний
<омбiнао. ЦУl

нfIАоп
0.00- 1.75- l 5

5. 3емляна
Гетяна
ииколатвна

[нженер
5езпеки руху

fовариство з

эбмеженою
liдповiдальвiстю
(Сристiвський
1рничо-
}багачувальний
(омбiнат), СБР на
\т

нflАоп
).00- 1.75- 1 5

/,*'

б. Корнет
Наталiя
BiKTopiBHa

[нженер з
охорони працi

Iоварис,гво з

эбмеженою
вiлловtдальнtстю
kСристiвський

]багачувальний
<омбiнат), УПБ,
)П та онс

нIlАоп
0,00- 1.75- l5 ёе

,/'*"



7. KopHicHKo
3вгенiй
[ванович

Головний

фахiвець з
гiрничого
эбладнання та
tранспорту

fовариство з
)бмежоною
зiдповiдальнiстю
(Сристiвський
.lрнич0-

]багачува.jIьний
<oMбiHaTll_ УР

нIIАоп
],00- l .75- l5

7 /llLc
,/

8. Кравченко
Элексiй
ГIавлович

тарший Mexaнil Говариство з

lбмеженою
]iдповiдальнiстю
<Сристiвський
-iрничо-

]багачувмьний
<омбiнаD, Аl'Ц

нгlАоп
).00- 1.75- 15

9. Красельников
Иикола
Юрiйович

начальник
цiльницi

Говариство з
)бмеженою
liдповiдальнiстю
(еристiвський
,iрничо-

]багачувальний
(омбiнат) IIГтК

нIIАоп
).00- 1.75- l5

7 r<zxё

10. Кудрявець
3вген
иикопайович

начаtьник
цiльницi в
Kap'€pi

Говариство з

lбмеженою
liдловlдальнlстю
<Сристiвський
.lрничо_

lбагачувальний
(омбiнаD. ЦГТК

нпАоп
].00- 1 .75- l5

?4аё

11. Писенко
Щмитро
элексiйович

начальник
колони
втомобi,lьноi

l'овариство з
)бмеженою
riдповiдмьнiстю
(Сристiвський
,iрничо_

lбагачувальний
(омбiнат)), АТЦ

цгиоп
].00- 1.75- 15

Flt{,уё

l2. Питвин
Костянтин
Юрiйович

Головний
!ахiвець з БР на
дт

Товариство з
эбмеженою
вlдповlдальнlстю
к€ристiвсьхий
гiрничо-
lбагачувальний
комбiнат), УПБ,
DП та оНС

цпАоп
).00- 1.75- 15

J"*
1з. Моrцик

[гор
миколайович

начальник

цiльницi

Говариство з
]бмеженою
вtдповiдальнiстю
кСристiвський
liрничо-
]багачувальний
комбiнаD, ЦМП

нпАоп
с.00- 1.75- l 5

н1

l*



l4, ГIоправко
Олександр
Олександрович

начальник
цiльницi

Iовариство з
сбмеженою
вiдповiдальнiстю
(€ристiвський
прничо_
]багачува.lьний
комбiнаD)- IIГтк

нIIАоп
0.00-1.75- l 5

Jо"
15. Чиж

Свгенiй
[горович

Начальник цеху Говариство з
)бмеженою
зiдповiдальнiстю
(еристiвський
'lрничо_
}багачувмьний
(омбiнаD. ЦМп

нIIАоп
).00_1.75-15

а*

l6. Шепiтько
Вололимир
Вiкторович

Нача:lьник
цiльничi

Говариство з
эбмеженою
зiдлоЕiдальнiстю
(Сристiвський
,iрничо-

lбаmччва,lьний
сомбiнат>, ЦУl

нIIАоп
D.00-1 .75- 15

17. Ященко
Свген
Пеонiдович

Головний
MexaHiK

Iовариство з
)бмеженою
вiдповiдальнiстю
(еристiвський
-iрничо-

,ба гачува,,l ьний
(омбiнатr. вД

нIIАоп
0.00-1.75- l5

7е

Голова KoMicii:

Члени KoMiciT:

Щербак С.Л.

Астахов В.М.

QJl-/,
Гаврилюк А.С.


