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здсИдЕня l(oмicii з IIеревiрки знднь
з пптань охоронп працi

м. Горiшнi flлавнi25.09.2020 року

комiсiя в складi:

Голови:

щЕрБАкАс.л.

членlв KoMlcll:

- начальника управлiння Держпрацl у
Полтавськiй областi;

злочЕвськоi в.с. - гоповного державного iнспеюора вiдцiлу
гiрничого нагляду упраьT iння ,Щержпрацi у
Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начапьникаГорiшньоплавнiвського
навчаJIьно-методичного вiддiлу,ЩI ГНМl]

ГАВРИJIЮКА А.С. - уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<еристiвський Г3К>



створена на пiдставi наказу Управлiння [ержпрацi у Полтавськiй областi вiд

01 .1б.20l 8 року N9 1 l З перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
<правила з охорони працi пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв та

iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки рудних i неруднtлх

копалин вiдкритим способом> (нпАоп 0.00-1.72-14) у наступнпх слухачiв:

лъ
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
зна€

1. Бiлоконь
Руслан
Ва,'Iентинович

Цача,.rьник

управлiння
оемонтами

[овариство з

lбмеженою
liдповtдальнiстю
(Сристiвський

гiрничо-

]багачувальний

комбiнатll. Ур

t]flАоп
).00- 1.72- 14

jlсLё

2. ьrляков
Сергiй
Вiкторович

Провiдний
tнженер з

гехнiчного
нагляду

Товарйство з

сбмеженою
вtдповiдальнlстю
(€ристiвський

гiрничо-

збагачувальний

комбiнат), УПБ,
оП та оНС

нпАоп
э,00-|.72-1,4

711Iё
4

з. Бородiн

Юрiй
миколайович

Провiдний
нженер з

)хорони працi

Говариство з

lбмеженою
Jlдповlдальнlстю
(€ристiвський
-lрничо-

}багачувальний
(омбiнат>, УПБ.
fП та оНС

цIIАоп
].00- l .72- 14

d,*п

4- Вишинський
Сергiй

Анатолiйович

Цача..rьник

цiльницi

Говариство з

)бмеженоlо

]Iдповlдмьнlстю
(Сристiвський
,iрничо-

lбалачувальний
tомбiнат), ЦРГО

нгIАоп
].00-1.72-14

j/,tZE

5. Герасименко
Антон

Вiкторович

цачальник
иеханiчного

цiльницi

Говариство з

)бмежсною

зiдповiдмьнiстю
r€ристiвський
,lрничо-

}багачувальний
(омбiнат), ЦГТК

нгIАоп
].00- l .72-14

"нl2е4



rовариство з

обмеженою
siлповiлальнiстю
(€ристiвський

гlрничо-

збагаччвальний

комбiнао. УПБ.
bn ," онс

нtIАоп
0.00-1,72-14

< /z 1zё
4

6. 3iMiH

Михайло

Юрiйович

Начальник бюро

з охорони прац1

rовариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
(Сристiвський

гiрничо-
збагачувальний

комбiнат>. УПБ.
оП та оНс

цпАоп
].00_ 1 .72_ 14

/un"

7- Конрадiй
Дртем
Едуардович

lнженер з

эхорони працi

8. (улик

)лександр
\нлрiйович

Iачальник
лужби охорони

rрацi

овариство з

lбмежеtIою
!iдповiдмьнiсl,ю
(Сристiвський
,iрничо-

tбагачувальний

tомбiнат>, УПБ,
ЭП та оНС

нfиоп
0.00-1.72-14

/-l Lz е

9. jIисенко

Щмитро
олексiйович

Iачаrьник
IВТОКОЛОНИ

a,o,u

t0. Иоiсесв
Максим
Олександрович

Нача..rьник

шиноремонтноj

дiльницi
/tаё

a

11. Иорryн
станiслав

Леонiдович

Старший
майстер



|2. павловський

олексiй
Павлович

В.о.начальника

цеху

Говариство з

lбмеженою

вiдповiдмьнiстю
к€ристiвський
гlрничо-

]багачувальний

комбiнат), ЦРГО

цIIАоп
).00_1.72-14

a*n

13. Петрiв

Дндрiй
миколайович

Старший
майстер

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
(€ристiвський

гtрничо-

]багачувальний

комб4-1 l37
iHao, ЦГТК

нIIАоп
0.00- 1.72_ 14

/t zё

l4. Шипiлов
Вадим
Сергiйович

цачальник

цiльницi

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдмьнiстю
(€ристiвський

гiрничо-
]багачувмьний

комбiнао,IlРГО

нпАоп
).00-1.72-14

,У**

Голова ко

члени koMici

Щербак С.Л,

Злочевська В.С.

Гаврилюк А.С.

Астахов В.М.


