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засlдаlllIя koм|crl з перевiрки зrlань
з пIrтаць охоропп працi

м. Горiшнi Плавпilб.07.2021року

Комiсiя в cK,гlalti:

Голови:

членiв KoMicii:

розумного о.м. - першою заступника начальника
Управлiпня .Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

БЕсIIАловА l].o. - голоDIlого державного iIIспектора сек[ору
нагляду в машинобудуваннi та енергегицi
вiддiлу нагляду в промисловостi, АПК та
СКС та на об'еюах пiдвищеноi небезпеки
Управлiння .Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавпiвського
навчально-методичного вiддiлу,ЩП ГНМl{

СЕнИк о.о. - уповIlоваженоi l.tайманими працiвllиками
особи з питань охорони працi 1.ОВ
к€ристiвський ГЗК> (за згодоIо)



cl,Bopella на пlдставi IIаказу УправлiIпlя !срлtпрацi у 11ол.гавськiй об:tастi вiл
23.I2.2020 року Nч 53

працi:
<ГIравила з охорони
iItших тсхtlоltогiчllих

перс]]lрила знаIlня законолавчих aKTiB з llи.LаIIr, охороllи

Ilрацi пi,,1 час експлуатацiТ t]сликоваIrга)оIих авl.очсrбiltitr гаt

lpанспортIIих засобiв пiд час розробки рулllих l IIсрулIIи\
копалин вtдкриl,им способом> (НПАоl1 0.00-1.7]- I4) }, llac t \ IlI] их сJI\,х чll]:
м
зlл

Прiзвиulс, iM'rr тa
по батьковi

Посадlt Пiдrtрисмсr,во Правиilа Зttас, lIc
зllас

1. Бiлан
Олексанлр
Борисович

технiчний
керiвrlик кар'сру

Товариство з

обплех<ецоtо

вiдповll(аllr,rrtс t,ro
(ериФirrський
гiрrrичо_
збагаччRмыiltй
коплбittа,1,1l, Н]'С

шАоп
.00_ 1 .72- l4

/*

2. Ге_rlета

Серr,iй
ЛеоtIiдович

начальник
служби

ToBapllcTBo з

обме>rсеlrоtо

вlдповtлальвiстIо
i(Срисl iвський
гIрничо
]бпга.Iч]]алыIиii

комбiriаt >. II'l'(]

il IAoll
.00- l,72-]4

j"*
з. Жарiков

Iгор
[3а.lrерiйович

начальник
цiльницi

Товариство з

обiмежсltоrо
вl/IпоDiлiUIьпlоl Io
<ерисTiвський
гlрниLIо-

збагачувшrыtий
комбiнаT ). LIlrl с)

IlIAoI I

,00- 1.72- I.1

,/*n

j*n

4, коваленко
3ергiй
[Jоло.tlимирович

l'ехIliчпий
керiвrlик кар'сру

1'оварлсгво з

эбiчеяiсtttltо
BtлtloBt]{atыticTttl
кС]]исlil]ськиlj
lрIIичо

]багачуваJьItий
{омбilIат). нl'с

IIlлоII
.00- l .72- l4

5. полiтикiн
Михайло
IЗiк,r,орович

hlженер з

охорони працl
Говарисl,во з

lбплеяtсrtоtо

вlдllоlзU(iUIыllстIо
з€рис t iвськлй
liрrrи.rrr
lбаrачувмыrrrй
{о[rбiнат), Yl lБ,
)ll та OIiC

нпАоll
J.00-1.72-].1

пlАоп
.00-1,72-]ll

llаё

б. llопов
Щмитро
)лсксан2lрович

гехнiчltий
rерiвIIик кар'сру
\гq2

Товариство з

обмежсноtо
l}lдповr{аjIыIlс,l]о
(€риOl iвськлij
гiрпичсl-
збагачувальний
коrчrбiнат>, Il'l'C

,trлr2€



лександр
асиlIьович

чzUIьник оl]ариство з
бмежеIlоIо
lдловrдаJ,IьнlстIо

оагачувшIьпии
бiнаr,>>. ЦРГо

llАоп
.00-]l.72-1

lI
Голова KoMi

члени koMici

Розумпий О,М.

Беспалов I].O. t ахов В,М,

И 
Сенико.о.


