
Голови:

члеЕrв KoMlclr:

дп'головний нлвчлльно_мЕтодичниЙ цЕнтрдЕDшIрщr,
СЩI ((гHMIDD

ПРоТокоЛN9 401 -2|
засiдання KoMicii з перевiркп знапь

з питань охоронп працi

27.08.202l року м. Горilпнi ffпавнi

Комiсiя в складi:

ЩЕРБАКА С.Л. - начальника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

ГЛАДЕНЬКОГО В.М. - головного державного iнспектора сеmору
нагlrяду в будiвництвi, котлонаглядi, на
,транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в
промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння
Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ,М. -начаJIьникаГорiшньоппавнiвського
нilвчzл.льно-методичного вiддiлу ,ЩI ГНМI {

КРАСIIИЦЬКОГО,Щ.О. - уповноважецоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<Бiланiвський Г3К>



створена на пiдставi наказу Управлiнrrя ,щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

|g.Oi ,z02it року Nз бl перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
nilpuu"ru о*оро"и працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт) (НIIАОП

0,00- ] .75- l 5) у нас ryпних слухачiв:

N9
зllt

Прiзвище, iм'я та
по бдтьковi

Посада Пiдпрпсмство Правила Зна€, не
зЕа€

l. Бiдний
Сергiй
миколайович

цачальник Ссн Говариство з
эбмежепою
вiдповiда,rьнiстю
кБiланiвський
гiрничо-
rбагачра,,lьЕий
комбiнат>. ССН

цпАоп
).00-1.75- 15

2. Боголiй
[гор
миколайович

цачальник
элчжби
tIРОМИСЛОВОI

5езпеки та
эхорони прац1

Говариство з
lбмеженою
]iдповiдмьнiстю
кБiланiвський
гlрttичо-
rбагачlваjrьвий
комбiцат>. СПБ та
оп

ЕIIАоп
].00- 1.75- 15

J*
з. Щобривечiр

Ва,rентин
[горович

Иайстер Говариство з
lбмеженою
]iдповiдз,lьЕiстю
rБiланiвський
:iрничо-
lбагач}вмьний
комбiнат>, ССН

цIIАоп
0.00- 1.75- l5 tze

J*
4- Дудник

Щмитро
Щмитрович

начальник
цiльницi

Iовариство з
эбмежевою
вtдповrдмьнiстю
кБiланiвський
гlрничо-
rбагачlвальпий
комбiнат>. ЕЛ

нI]Аоп
D.00_ 1.75- 15

ý [коностасов
Юрiй
васильович

Енергетик
Kap'epi

Говариство з

)бмежеЕою
зiдповiдмьпiстю
кБiланiвський
гiрничо-
lбагачlвальвий
комбiват>. ЕД

цпАоп
).00-1.75-15

J*
6. Цiконов

Вiталiй
иихайлович

9нергетик у
tap'epi

Говариство з
)бмежеЕою
riдповiдальнiстю
(Бiланiвський

:iрничо-
}багачrъальIiий
<омбiнат>. ЕЛ

цпАоп
0.00- 1.75-15

/*



7, Рибченко
слег
миколайович

F{ачальник
;лужби технiчноi
гIlдтримки

Говариство з

lбмежепою
rИrlовiдальнiстю
rБiлаяiвський
:iрничо-
tбагач}вальппй
комбiцат>. СТП

нIIАоп
э.00-1.75-15

/*

8. Эвириденко
Костянтин
Юрiйович

Електромеханiк Говариство з

эбмеженою
вiдrовiдальнiстю
кБiлдriвський
гiрнtтчо-
lбагацъа.тьвий
комбiнатл. ЕД

нпАоп
].0o-1.75-15

l*

Голова KoMicii:

Члени KoMiciT:

бак С.Л.

енький В.М.

Красницький .Щ.О.

в В.М.


