
Голови:

членlв KoMlcll:

дп'головниЙ нАвчАльно-мЕтодичний цЕнтр дЕржпрдцг,
(цп (<гнпfiI,,)

протокол ль 310 - 20

засiдання koMiciT з перевiрки знань
з питаяь охоронп працi

м. Горiшнi flпавнi

lI(FрБд{д с.л. - начальника управлiння Щержпрачi у
Полтавськiй областi;

БЕсfиловА в.О. - головного державного iнспектора вiдliлу
нагляду в машинобудуваннi та енергетиui
управлiння Щержпрацi у Полтавськiй обл,;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчilльно-методичного вiддiлу !П ГliМl {

АФонIнА с,о, - голови профспiлкового KoMiTery ПрАT
<Полтавський ГЗК>

гАврилюкА А.с. - уповноваженоi найманими ttрацiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<Сристiвський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй областi Bilt
01.10.20l8 року N l l3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажуваJIьних робiт) (НПАОll
0.00-],75-1 5) у насryпних слухачiв:

N
зlп

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпсмство Правила Знас, tle
зна с

1. Берлник
егор
Олександрович

Иайстер
цiльниrli

Приватпе
акцlонерне
Iовариство
(По,,lтавський
arрничо_

rбагачувмьний
комбiнао, IJМП

нпАоп
0.00-1.75-]5

/о*

1 Беспалов
Сергiй
Борисович

MexaHiK цеху Приватпе
:lкцlонерне
говариство
хПо]Iтавський
-iрничо-

]багачувальний
комбiнао, IlВГП

нflАоп
).00-1.75-1 5

,/,*

з. Волошин
Юрiй
Валерiйович

Головний
iнженер цеху

Товариство з
обмеженою
вrлповiдмьнiстю
кСристiвський
гrрличо-
}багачуваjlьний
комбiнат>, J{ГТК

нfIАоп
0,00- l,75- 15

.f*
4, Га.tьченко

олексiй
Вiкторович

Майстер Приватпе
акцiонерне
Iовариство
(гIолтавський
гiрничо-
lбагачувмьхий
комбiнаг), llВГП

нпАоп
0,00-1,75-15

а,*

Герасименко
Антон
Вiкторович

начальник
иеханiчноi
цiльницi

rовариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
<Срисr,iвський
-lрничо-

tбагачувальпий
(омбiнат), Цl'ТК

нпАоп
0.00- l .75- 15

на€

qrzzze

{

6. Щзябенко
Андрiй
васильович

Нача:tьник
5уровоi дiльницi
в Kap'epi

Товарис гво з
эбмеженою
вiдповiдальпiстю
(Сристiвський
.lрпичо-

lбагачувмьний
(омбiнатr, ЦГТК

нпАоп
0.00-1.75_15



1 Щробаха
[ван
Анатолiйович

Енергетик цеху lриватне
кцiонерне
овариство
полтавський
lрничо-
багачуваънпй
омбiнао, I{ВГI1

нпАоп
).00- l .75- l5

;

8. apboMlH
Сергiй
Андрiйович

начаrrьник
цiльницi в
Kap'cpi

Iовариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстто
к€ристiвський
гlрничо_
rбагачува,,rьний
комбiЕат), ЦВР

нпАоп
0.00-1.75-15

</

9. [ноземцев
олег
Юрiйович

Майстер

цiльницi

Приватне
rкцiонерне
tовариство
(полтавський
1рцичо-
!багачув&'Iьний
(омбiнат), ЦМП

нпАоп
0,00-1,75-]5

J
10. Мироненко

Володимир
миколайович

начальник змiни Приватне
жцlонерне
говариство
(полтавський
.lрничо-

}багачувfulьний
(омбiцат)), ЦВГП

нпАоп
),00-1.75_15

11. Ништа
Володимир
Ярославович

начальник
цiльницi

[риватне
ркцlонерне
товариство
<Ilол,гавський
гlрпичо-
збаIачувапьний
комбiнат), ЦМП

нfIАоп
0.00-1.75-15

12. семиволос
Олександр
Вiкторович

нача.rrьник змiни Приватне
акцlоперне
товариство
(полтавський
гiрпич<l-
}багачувмьяий
комбiнат), ЦВГП

нгlАоп
0,00- 1 .75- l5

Zz?

l3. Яковлсв
Андрiй
Вiкторович

Нача,rьник

цiльницi

}iдкрите
кцiонерне
овариство
полтавськпй
iрничо-
багачувальний
омбiнаD, ЦМП

нпАоп
0.00-1.75-15

ре

/1z2e
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ровий
ергiй
лександрович довlдливу в

овариство з

iдповiдальнiстю
€ристiвський

.00-1.75- l5

голова KoMicii:

Члени KoMicii:

Щербак С.Л.

палов В.О

Афонiн С.О.

ов В.М.

Гаврилюк А.С


