
Голови:

чJIенlв Koмlclt:

дп "головний ндвtlдJIьн(}мЕтодичний цЕнтр дЕржпрлцI"
(дId,Iп,щ,,)

протоколлЁз-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронп працi

27 ,01.202| року м. Горiшнi flлавнi

Комiсiя в ск.llадi:

rIIFрБАкА с.л. - начzrпьника управлiння Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

БАндури м.м. - заступника начшьника вiддiлу гiрничого
нагляду Управ,гriнrrя.Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу,ЩI fl!Дd
викладача

АФонIнА с.о. - голови профспiлкового KoMiTery ПрАТ
(Полтавський ГЗк)

сЕнник о.о. - уповноваженоi нйманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<€ристiвський Г3К>



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй обпастi вiд

23_12.2020 року N9 53 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
<Правила безпеки пiд час розробки родовищ рудних та нерудних копмин
пiдземним способом> (НПАОП 0.00-1.77-16) у наступних слlrхачiв:

ль
зlrt

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знае, не
зна€

1. Бiлоконь
Руслан

валентинович

нача.rrьник

управлiння
Dемонтами

Говариство з

(€ристiвський
1рничо-
!багачувал ьн и й
(омбiнатr. вл

нIIАоп
).00_1.77-16

"/lаё4

2. Гладирь
Элександр
Слександрович

Майстер
гiрничий
пiдземноТ

цlльницl
водовiдливу

Приватне
лкцlонерне

(полтавський
1рничо-
]багачувальний
комбiнао, ГЦ

lflАоп
).00-1.77- l б

l*
3. Щзюба

[гор
днатолiйович

tнженер
)хорони

з
працi

Говариство з
)бмеженою

(еристiвський
гlрничо-
tбагачувмьний
комбiнат), УПБ, оf
га онС

цIIАоп
).00_1.77_16

у*

4. кальнiченко
Володимир
миколайович

lнженер з
эхорони працi

Говариство з
>бмеженою
iiдповiдальнiстю
(еристiвський
,lрничо-

lбагачувмьний
сомбiнат>, УПБ, оП
га оНС

цI]Аоп
).00- 1.77- l б

l*
5. Конралiй

Артем
Едуардович

tнженер з

эхорони працi

[овариство з
)бмеженою
riдповlдальнiстю
(Сристiвський

lбагачувмьняй
(омбiнатr, УпБ, ог
га онС

цIIАоп
).00-1.77-16

,/*

6. Корнет
Цата,riя
BiKTopiBHa

tнженер з
rхорони працi

Говариство з

эбмеrкеною
вiдповiда,rьнiстю
херистiвський
гlрничо-
}багачувмьний
комбiнаD), УпБ, ог
га оНс

шиоп
].00-1.77-1б

?/lZ2ё
/



иельниченко
Цмитро
Володимирович

Иайстер
цlльниц1

Говариство з
эбмеженою
riдповiдмьнtстю
керистiвський
-iрничо-

]багачувальний
<омбiнаD.IIГтк

нпАоп
).00-1.77- l б

ло*

8. ГIiсаренко
{ндрiй
Русланович

Иайстер
:iрничий
riдземноТ
цiльницi
зодовiдливу

Приватне
жцlонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

tбагачува:пьний

<омбiнао. ГЦ

нfIАоп
).00-1.77_16

/*

9. полiтикiн
Михайло
Вiюорович

[нженер з
охорони працi

Говариство з

lбмеженою
rlдповцальнiстю
(еристiвський

tбагачувмьний
ФмбiнаD, УПБ, оЛ
га онС

шиоп
).00-1.77- l б

/*

l0. Попов

Цмитро
Элександрович

Нача,rьник
элужби гiрничих
ообiт

lриватне
tl(цlонерне
говариство
lполтавський

!багачува,,rьний
(омбiнаD. ГЦ

нfиоп
].00- 1.77- 16

/**

l1. Рибак
Эергiй
Григорович

Головний
iнженер цеху

Iовариство з
эбмеженою
вiдловiдальнtстю
(Сристiвський
гiрничо-
iбагачувмьний
tомбiнап. IШP

нгиоп
0.00-1.77- l б

7,1caz
(

12, Чиж
Свгенiй
[горович

Головний
энергетик

Говариство з
эбмеженою
зiдповtдмьнiстю
(ериотiвський
,iрничо-

lбалачувальний
(омбiнат)

нгIАоп
э.00_ 1.77_ 1б

/*

Голова Щербак С.Л,

Y/-lIлени

Афонiн С.О. И- СенникО.О.


