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засiданця Koмicii з перевiркп знань
з пптань охорони працi

22,12.2020 роry м. Горiшнi flлавнi

Комiсiя в складi:

rr{ЕрБдOц с.л. - начirльника управлiння [ержпрацi у
Полтавськiй областi;

КРЕПIИКА Л.В. - заступника начальника вiддiлу нагляду в
будiвництвi. котлонаглядi. на транспортi та
зв'язку Управлiння [ержпрацi в
Полтавськiй обл.:

АСТАХОВАВ.М. -начапьникаГорiшньоплавнiвського
навчацIьно-методичного вiддiлу .ЩI ГtlМl{

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

Голови:

членlв KoMlctl:



створена на пiдставi наказу Управлiння {ержпрацi у Полтавськiй областi вiд
0l , 10.20l8 року No l 13 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажува,rьних робiu (НПАОI1
0.00-1.75_15 н них ачlв:
м
з/tr

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
знд€

1. Бородiн
Юрiй
ииколайович

Провiдний
iнженер з

охорони працi

Iовариство з
эбмеженою
вiдповiда-rьяiстю
rСристiвський
tiрничо-
]багачува,,1ьЕий
комбiнатr, УПБ.
ЭП та оНС

нгIАоп
с.00- 1.75- 15

/"*

,, Лихожон
Вадим
миколайович

Нача,,rьник
элужби Cyl

fовариство з

lбмеженою
зiдповiдапьнiстю
<Сристiвський
-1рничо-

lбагачувмьний
(омбiнат)- УкБI

нIIАоп
].00- 1.75- l5

/**

3. иоiсесв
Иаксим
Эпександрович

начальник

цiльницi

Iовариство з

эбмеженою

вiдповiда,rьнiстю

кСристiвський

гlрlIичо-

lбагачувмьний
комбiнат), ЦРГО

нпАоп
0.00- 1.75- l5

4. Рибак
Сергiй
Григорович

Головний
lнженер цеху

Iовариство з

)бмеженою
зiдповiдальнiстю
<еристiвський
:iрничо-
lбагачувмьний
{омбiнат). ЦВР

нгIАоп
).00-1,75_15

J*,u
s. Эущев

Володимир
Элександрович

начальник
иеханiчнот
цiльницi в
Kap'epi

Iовариство з
сбмеженою
вiдповiда,rьнiстю
зСристiвський
гiрничо-
]бага.IувальЕий
комбiнаг). ЦВР

нпАоп
0.00-1,75-15

7HZze

6. IapaH
Артем
свгенович

Нача.льник цеху Iовариство з
эбмеженою
]iдповiда,,1ьнiстю
<€ристiвський
]lрничо-
lбалачувальний
{омбiнат). flвP

нfIАоп
).00- 1.75- 15

7/Lzё



1 Колоша
]вiтлана
василiвна

Начальник бюро Говариство з
)бмеженою
liдповiдальнiстю
(Сристiвський
.lрничо-

lбагачувальнпй
<омбiнат>, УПБ,
)П та оНС

нгиоп
).00- 1.75- l5

с,*

8. Цорний
Юрiй
Анатолiйович

lнженер з
эхорони працi

Говариство з
)бмежевою
riдповiдальнiстю
tеристiвський
.lрIlичо-

!багачувальний
(омбilrат)), УПБ,
)П та онС

цIIАоп
).00- 1 .75- 15

au"
9. Шипiлов

Вадим
Эергiйович

Цача,rьник
цiльницi

Говариство з
)бмежепою
цдповlдальнlстю
<€ристiвський
.lрничо-

lбагачува,rьяий
(омбiнат) IIРГо

tlIIАоп
).00_1.75_15

r*
l0. Шкiндер

Юрiй

Щмитрович

ЕIачмьник
вiддiлу УП

Гомриство з
lбмежеяою
riдповiда,rьнiстю
(еристiвський
,iрничо-

tбагачlъа,rьний
(омбiЕат)), УкБI

цIIАоп
).00_1.75_15

Jо*

Голова KoMicii]

ILпени KoMicii:

Щербак С.Л.

Крещик Л.В.

Гаврилюк А.С.

стахов В.М.

.,llр)l(лрлul


