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протокол J\t 2б0-20

засiдяЕня KoMicii з перевiрки знань
з пптань оIоронп працi

27.10.2020 року м. Горiшнi flлавнi

Комiсiя в складi:

IrIFрБд(д с.л. - начаJIьника управлiння .Щержпрачi у
Полтавськiй областi;

БЕСIIАЛОВА В.О. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начаIьникаГорiшньоплавнiвського
навчаJIьно-методичного вiддiлу ЩI ГНМI_{

ГАВРИJIЮКА А.С. - уповноваженоТ найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<€ристiвський ГЗК>

Голови:

членrв KoMlcll:



створена на пiдставi наказу Управлiння Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10.2018 року М 1l3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi) (НПдоП 0.00-1,15-
07) у наступних слухачiв:

N9
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпсмство Правила Знас, не
зца€

1. Dlляков
Эергiй
Вiкторович

ГIровiдний
iнженер з
технiчного
нагляду

Говариство з

]lдповlдаJlьнlстю
(€рисIiвський
.lрничо-

lбагачуsа,lьний
(омбiнат), УПБ, оП
га онС

нпАоп
0.00-1.15-07

7на-ё
4

1 Боровцова
Вiкторiя
Андрiiвна

начальник
цiльницi

Говариство з

riдповlдмьнiстю
<Сристiвський

lбагачувмьний
<омбiнат>. I{МП

нпАоп
).00- 1.15_07

",l-zаё4
з. Щорожко

Микола
слексiйович

начальник
цiпьницi

Iовариство з

lбмеженою

<еристiвський
-iрничо-

tбагачувмьний
<омбiнат>,I{BP

цпАоп
].00-1.]5-07

4
4. Корнет

Наталiя
BiKTopiBHa

[нженер
охорони

з
працi

Товариство з
обvежеIlою
вiдповiдальнiстю
(Сристiвський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнат), УпБ, оЛ
rа онС

нпАоп
с.00- 1.15-07

зПаЕ
{

5. Кравченко
Павло
васильович

Цача,rьник

цiльницi

Товариство з
эбмеженою
вiдповiдмьнrстю
кСристiвський
гlрничо-
]багачува,,iьний
{омбiнат), АТЦ

нпАоп
0.00-1.15-07

.2lzczed
6. Кудрявець

Свген
ииколайович

начальник
цiльницi в
Kap'cpi

Говариство з

lбмеженою
]iдповiдальнiстю
(Сристiвський

tбагач),вальний
(омбiнаD, ЦГТК

нIlАоп
).00-1, ]5-07

J*



7. Питвин
Костянтин
Юрiйович

Головний

фахiвець

Iовариство з
rбмеженою

<еристiвський
,iрничо-збагачува-

iьний комбiнат),
r'ПБ. оП та онс

нIIАоп
]-00-1,15_07

J,*
Е. полiтикiн

иихайло
Вiкторович

Lнженер з
)хорони працI

Говариство з

эбмеженою

(ерисliвський
.lрничо-

збагачувальний
rомбlнат), УПБ, оГ
га онс

нIIАоп
0.00_1.15-07

/*

9. Посунько
Щмитро
Дндрiйович

Нача.,rьник
вiддiлу

Говариство з

lбмеженою
]lдповlд&lьнlстю
€ристiвський
.lрничо-

lбагачувмьний
tомбiнао, ВГЕ

нпАоп
].00- l .1 5-07

4lz,2z
</

10. Рибак
Эергiй
Григорович

Головний
iнженер цеху

Говариство з
lбмеженою
зiдповiдмьнrстю
(Сристiвський
'iрвичо-
lбагачувмьний
(омбiнат). LlBP

цпАоп
).00-1.15_07

?/4аё
/

1l. rереценко
Роман
михайлович

Головний
iнженер цеху

Говариство з
эбмеженою
]lдповlдальнlстю
(Сристiвський
-iрничо-

lбагачувальний
tомбiнат>. АТЦ

нпАоп
).00- 1.15-07

/*n
l2- Гертичний

Роман
Эергiйович

Майстер з
DeMoHry

устаткування

Говариство з

]iдповlдальвlстю
tСристiвський
'lрничо-
lбагачувмьний
(омбiнат). ЦУI

цIIАоп
].00_ 1 ,15-07

j,*
l3. Шепiтько

Володимир
Вiкторович

Нача,.rьник
цiльницi

rовариство з
Jбмежевою

керистiвський
.lрничо-

lбагачувальний
{омбiнаD. ll]r'I

нIIАоп
0.00- 1 .15-07

/*

14. Шипiлов
Вадим
3ергiйович

начальник
цiльницi

Говариство з

riдIlовiдмьнIстю
(еристiвський
'iрничо-збагачува-
tьний комбiнатll,
lрго

цIIАоп
).00- 1.I5-07

,f*



15. Яровий
Сергiй
Элександрович

начальник
цlльницl
водовiдливу

Говарисгво з
rбмеlсеною
]iдповiд&,lьнiстю
<еристiвський

lбагачувмьний
rомбiнао. IГТК

нIIАоп
).00-1.15-07

J*,

Голова

члени koMiciij

ак С.Л.

l

Гаврилюк А.С.

Беспалов В.о.


