
дп'головниIi нлвчлльнФ,мЕтодпfiIfr цЕнтр дЕркпрщр
(ДI (ГЕМI1'

протокол J{ъ 441 -2l
засИання Koмicii з перевiркп зпань

з пптань охороЕш працi

м, Горiшнi fl[aBнi

lrIFрБАкА с,л. начальника Управлiння,Щержпрачi у
Полтавськiй областi;

членrв KoMlcll:

28,09.202l року

Голови KoMicii:

БЕсIIАловА в.о.

АстАховАв.м.

сЕрдокАс.в.

головного державною 1нспектора сектору

нагляду в машинобуд}ъаннi та енергетичi

вiддilry нагляду в промисловостi, АПК та

СКС та rra об'ектах пiдвиценоi небезпеки
Управлiнlrя ,Щержпрачi в По,rгавськiй обл.;

- начальItика Горiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу .ЩI ГНМЩ

- уповновахеноi найманими працrвниками

особи з питань охорони працi ТОВ
керистiвський ГЗК> (за згодою)



створена Еа пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Поптавськiй областi вiд

1g.Oi.20z| року JФ 61 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

прачi:
<Правила охорони працi
наступних працiвникiв:

на автомобiльному транспортi>> (НПАОП 0.00-1.б2-12) у

}Ф

зlll
Прiзвище, iм'я та

цо батьковi
Посада Пiдприемство Правила Знае, не

зна€

l. )lлан
)лександр
iорисович

гехнiчний
керiвник кар'сру

Говариство з

lбмехеною
аiдповiдальяiстю
зеристiвський
гiрничо-
lбагачувмьний
комбiнат>. НТС

ttпАоп
0.00- 1.62- l2

rцо,

2. 3олоковий
[гор
ииколайович

цачальник
цiльницi

Говариство з
эбмеженою
вiдповiдальнiстю
(Сристiвський
гtрничо-
збаЕчувальний
комбiнаD), сдо

шIАоп
].00_1.62_12

у"*

з. Гелета
Эергiй
Пеонiдович

iIачальник
;лужби

Iовариство з

)бмеженою
вiдповrдмьнiстю
керистiвський
гiрвичо-
збагачувальний
комбiнат>. НТС

t{пАоп
).00-1.62_12

,/*un

4. ЖapiKoB
[гор
Ва,,rерiйович

цачальник
лiльницi

Говариство з
lбмеrкеною
riдповiдальнiстю
кСристiвський
Jрничо_
]багачувальний
комбiиат>. ЦРГо

цIIАоп
0.00-1.62-12

7лае
4

5. Корнет
Цатшtiя
BiKTopiBHa

[нженер з
эхорони працi

Говариство з

)бмеженою
riдповiдмьнiстю
(€ристiвський
гlрничо_
]баIачувальний
комбiнао, Соп

цtиоп
).00-1,62-12

7/ZzZё
4

6. Кулик
Эпександр
Дндрiйович

Провiдний
iнженер з
охорони працi

Говарпство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
(еристiвський
гiрничо-
збагдчувальний
комбiнаD, СОП

цпАоп
],00-1.62-12

./**



7, MoiceeB
Максим
0лександрович

F{ачазIьник

цrльницr

[овариство з

lбмеженою
]iдпов iдальЕiстIо
к€ристiвський
гiряичо-
lбагачувальний
комбiнао, IРГО

нпАоп
0.00_ 1.62-12

/*n

8. Попов

Цмитро
Слександрович

гехнiчний
керiвник кар'еру

Говариство з
lбмеrкеною
riдповiдальнiстю
(Сристiвський
,lрничо-

tбагачувальний
<омбiЕат). нТс

цI]Аоп
].00_1.62-12

,/'*

9. Iерещенко
Роман
иихайлович

Нача,,rьник

цiльницi

Говариство з
эбмежепою
вiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачувмьний
комбiЕа1)). сДо

цIIАоп
).00-1.62-12

J,*
10. Ященко

Эвген
IIеонiдович

Цачальник цеху Говарйство з
)бмеженою
зiдповiдальнiстю
(еристiвський
,iрничо-

,6агачувальяий
<омбiнот>. LРГо

цI]Аоп
).00-1.62-12

J*
4-ý'l 0"'l {)в ни й

Голова KoMiciT:

t{лени KoMiciT: Беспа,rов В.О. ахов В.М.


