
дп "гоJIовниЙ ндвчАльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕР)I{прлцI"
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протокол Jil! зб1 - 20

засйання koMicii з перевiрки знань
з питань охоронп працi

2З.|2.2020 року м. Горiшнi flлшrнi

Комiсiя в складi:

Голови:

IrIFрБАкА с.л. - начальника управлiнrrя .Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMiciT:

БРЕЗItЪКОi М.С. - Першого заступника начiл.JIьника
Головного Управлiння ,Щержпрацi у
Харкiвськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начыъникаГорiшньоплавнiвського
навчЕl,льно-методичного вiддiлу,ЩI ПlМЩ,
викJIадача

АФОНIНА С.О, - голови профспiлкового KoMiTery ПрАТ
(Полтавський Г3к)

гАвр}UIюкА А.с. - уповвоваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
(еристiвський ГЗК)



створена на пiдставi наказу Управлiння Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
0J.l0.2018 року Nэ 1l3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Правила безпеки пiд час розробки родовищ рудних та нерудних копалин
пiдземним способом> (НIlАОП 0.00-1,77-16) у наступних слухачlв:

lT,
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правпла Знас, не
з lla€

1. . елета
Jергiй
Пеонiдович

Головний
нженер цеху

Приватпе
rкцiонерне
tовариство
кполтавський
:1рпичо-
]багачувilпьний
rомбiнат>. Г[{

нIIАоп
).00_1.77_1б

/,*

7 Цавиденко
]лiб
]вгенiйович

3аступник
-оловного

\.rаркшейдера
tap'cpi

Приватне
rкцiонерне
tовариство
(Полтавськrtй
]rрничо-
lбаrачува,rьний
rомбiнатll. Гц

нIIАоп
).00-1.77-1б

/"*

3. Жук
Микола
Петрович

Иайстер
:iрничий
llдземноl
tiльницi

Приватне
жцlоперне
говариство
<полтавський
]lрничо-

]бтачувмьний
{омбiнатr. ГЦ

нIIАоп
].00- 1.77_ 1б

?/(аa4
4. ]iMiH

Михайло
Юрiйович

Начальник бюро
з охорони працi

fовариство з

lбмехеною
зiдповiдальнiстю
(еристiвський
.tрничо-

iбаIачувальяий
{омбiяат), УПБ,
)П та оНС

нпАоп
].00- I.77- 1 6

7//.ze

5. Jiнченко
Антон
[горович

Нача,rьник
виробничого
вiддiлу цеху

Приватне
lкцlоЕерне
говариство
rполтавський
-Iрничо-

lбагачувмьний
<омбiнат>, ГI{

нпАоп
].00- 1.77- l 6

?H.zc4

6. ]iнченко
Гарас
иихайлович

Щиректор з
гехнiчного
эбслуговування
га забезпечення
зиробництва

rовариство з

сбмеженою
вiдповlда,тьпiстю
кСристiвський
гiрничо-
]багаqувfulьнпй
комбiнат>

нпАоп
0.00-1.77_1б



7. капiманов
Костянтин
элексiйович

Провiдний
иеханiк

Приватне
лкцiонерве
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачува,rьпий
комбiнат>. ГЦ

нгIАоп
0.00-1.77_1б

/1:е-

7tА.k*
8. Кандауров

Олександр
васильович

Майстер
гiрничиЙ
пiдземноi
цiльницi

Приватне
жцrонерЕе
Iовариство
кполтавський
гtрцпчо-
rбагачувмьний
{омбiнат)). ГfI

нгиоп
0.00-1.77-16

у**

9. Кулик
Олександр
Дндрiйович

Нача,rьник
элужби охорони
працi

Товарпство з

обмежецою
вiдповiдапьнiстю
к€ристiвський
гlрl{ичо-
]багачува1ьний
<омбiнат>, УПБ.
ЭП та оНС

нпАоп
0.00-1.77_tб

7 
/Zcze

l0. Мамон
Володимир
Вiкторович

Старший
uайстер у Kap'cpi

Товариство з

сбмекеною
вiдповiдальнiстю
(€ристiвський
гrрЕичо_
lбагачрrа,,rьний
<омбiнат>, I{ГТК

нfиоп
0.00_1.77-1б

"/Zlzё1
11. Орехов

олексiй
Петрович

начальник
цiльницi у
Kap'epi

Приватне
акцlонерЕе
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачува,,1ьний
{омбiнат). ГЦ

нпАоп
0.00-1.77-1б

12. Таран
Артем
свгенович

Начапьник цеху Iовариство з
сбмеженою
вiдповiда,rьцiстю
rСристiвський
:rрЕичо-
lбага.т}ъмьний
<омбiнат>, I{BP

нпАоп
0.00-1.77-1б

/о*

13. IapaH
Сергiй
Анатолiйович

Щиректор з
rромисловоi
5езпеки та
экологii

Товариство з
обмеженою
вiдповIда,rьпiстю
керистiвський
гiрпичо-
rбагачувмьний
комбiнат>

нгlАоп
0.00- 1.77_ 1 6

i**



eKTpoMexaHlK

одтавський

.00-1.77-16

.00_ 1.77- 16

,/@€

lрничии .00-1.77- 16

;*

лександрович

овариство з

бмелtеною
lдповtдaшьЕlстю

iHaT)), ЦГТК

.00- 1.77- 16

-+:--=за)
.голоtsilий
tл\8ч,А!,I ьЕо.

Голова KoMiciT:

(Lпени KoMiciI:

бак С.Л.

Афонiн С.О. # ГарилюкА.С.


