
дп "головниЙ 
нлвчлJIьнGмЕтодичниЙ цЕнтр дЕрлпрдцr

0Iп (снмщ'

протокол J{ъ 26l -20

засИання I(oMicii з перевiрки зпань
з пптаЕь охоронп працi

27.10.2020 року м. Горiшнi flпавнi

Комiсiя в складi:

UIЕрБАкА с.л. - начальника управлiнIrя Дерпшрацi у
Полтавськiй областi;

БРЕЗI[ЪКОi М.С. - заступника начальника вiддiлу гiрничого
нагляду управлiння ,щержпрацi у
Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддirry .ЩI ГНМL{

АФОНIНА С.О, - голови профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<Полтавський ГЗК>

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

Голови:

членrв KoMlcIl:



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрачi у Полтавськiй областi вiд

01.10.20l8 року ЛЪ 1l3 перевiрила знання закоttодавчих aKTiB з питань охорони

праui:
<<правила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вlдкритим

способом> (нпАоп 0.00-1.24-10) у наступних слухачiв:

N9
зltl

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
знас

1. Безуглий
Элег
Юрiйович

Lнженер з
эхорони прачi

lриватне
жцlонерне

(полтавський
.lрничо-

}багачувмьний
комбiнат>, СПБ та
эп

нIlАоп
).00-1.24-10

i l{,7 €
1

2. Кдан
KpicTiHa
Элександрiвна

Провiдний
iнженер з
эхорони прачi

-Iриватне

rкцiонерне

(полтавський

}багачувальний
<омбiнаD, сПБ та
эп

цгIАоп
].00-1.24_10

3. Ковтяк
Ната:tя
Анатолiiвна

Цачмьник
зiддiлу аудиту,
иетодологiТ та
:татистики

Приватне
жцlонерне
говариство
(полтавський
гlрничо-
]багачувальний
комбiнао, СПБ та
оп

цIlАоп
).00-1.24-10

,-y'u"n

4. tKoHocTacoB
Юрiй
васильович

Енергетик
Kap'cpi

Говариство з
)бмеженою
rцповiдмьнiстю
tБiланiвський
,tрничо-

1багачувfu,lьний
<омбiнао, ЕД

нпАоп
).00_1.24_10

;/t-чё1

5. Казаков
Сергiй
Володимирович

В.о.енергетика
Kap'cpi

Говариство з

эбмеженою
вiдповца,rьнiстю
кБiланiвський

tбагачувальний
комбiнатr, ЕД

i]IIАоп
).00-1.24-10

lll1|ё

6. Красницький
I[енис
Олександрович

tнженер-
5удiвельник

Говариство з

rбмеженою
liдповiдмьнiстю
(Бшанiвський

lбагачувмьяий
(омбiнат), сБ та
)Бс

нпАоп
].00- 1.24-10

rLe

7k1",tl,э.t



7. Иакаров
[лля

Володимирович

В.о.енергетика в
Kap'cpi

Говариство з
lбмеженою
rцповiдмьнtстю
<Бiланiвський

}багачувальний
(омбiнат). ЕЛ

цпАоп
).00_ 1 .24- 10

7 7trze
4

8. Иiньков
iдуарл
3олодимирович

Иолодший
нженер з
эхорони прачi

Приватне
tкцlонерне
говариство
1полтавський
гlрничо-
]6агачувапьний
комбiнат>, СПБ та
эп

цIIАоп
).00-1.24-10

9. Печериця
[гор
Володимирович

ГIровiдний

фахiвечь з IT
Говариство з
)бмеженою
]lдповlдальнlстю
rБiланiвський
.tрничо-

lбагачувмьний
<омбiнат), кС

цгIАоп
].00- 1.24- 10

?1{raё4

10. Рогозний
олег
Вiкторович

tнженер з
гранспорту

Iовариство з
обмФкеною

(Сристiвський

збагачувмьний
комбiнат), сБР на
Ат

нflАоп
).00- 1.24- l0

,1n*

11. Эторож
Цаталiя
днатолiiъна

Нача.,rьник
:лужби
промисловоТ
5езпеки та
эхорони прачi

lриватне
lкцlонерне
говариство
(полтавський
,lрничо-

tбагачувмьний
(омбiнаD, СПБ та
:)п

цгIАоп
].00- 1.24- 10

.,1,1121

{

12. Гаран
Сергiй
днатолiйович

Щиректор з
промисловоi
безпеки та
экологii

rовариство з

)бмеженою
}lдповlдальяlстю
(Сристiвський

Jбага чувал ьн и й
<омбlнат>

нгlАоп
).00_1.24_10

" 
llZzё4

13. Чиж
Свгенiй
[горович

Головний
]нергетик

Говариство з
)бмеженою
вlдповlдаJ,lьнlстю
1Сристiвський
гlрничо-
]багачувмьний
<омбjнатll

нfиоп
D.00- 1.24_10

y'-,u



l4. Лурла
Цмитро
Эергiйович

Цача.льник
)ркби

Гоsдриство з

эбмеженою
вiдповiдмьнiстю
(Бiланiвський
гiрвичо-
rбагач}ъальний
комбiнао, СБ та
рБс

нпАоп
D.00-1.24-10

Голова KoMicii: Щербак С.Л.

тахов В.М.

Гаврилюк А.С.Афонiн С.О.


