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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

м. Горiшнi Плавнi28.|2.2021 року

Голови KoMiciT:

IтIЕрБАкА с.л.
Полтавсъкiй обпастi;

гринIоКд в.д. - заступника начuUIьника вiддiлу нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння

,Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

БЕзруЧкд о.в. - нач€rльника Горiшньоплавнiвського
навч€Lльно-методичного вiддiлу ДП ГНМtI

сЕник о.о. - уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<<еристiвський ГЗК) (за згодою)

- начальника Управлiння ,Щержпрацi у



створена на пiдставi наказу Управлiння Щержпрацi у Полтавськiй облаСТi вiД

|9.07 .2021 року J\Ъ б l перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
<правила охорони працi при експлуатацii електрообладнання i електричних

мереж на вiдкритих гiрничих роботаю) (НПАОП 0.00_1.58_12) у наступних

слухачiв:

Лb

з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
зна€

1. Бiлан
Элександр
Борисович

гехнiчний
tерiвник кар'еру

Говариство з

rбмеженою
зiдповiдаrrьнiстю
<€ристiвський
:iрничо-
lбагачральний
комбiнат>, НТС

t{пАоп
).00- 1.5в_12

нс

бнае

2. 3iMiH
Михайло
Юрiйович

FIачальник бюро
} охорони працi

Говариство з

эбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. СоП

t{пАоп
).00-1 .58-|2

]Нае

3. Клiшин
Элександр
Володимирович

F{ачальник

цiльницi

Говариство з

rбмеженою
зiдповiдальнiстю
кСристiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. ЦВР

t{IIАоп
0.00-1.58-12

ýНае

4. коваленко
Эергiй
Володимирович

гехнiчний
керiвник кар'еру

Говариство з

>бмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачральний
комбiнат>, НТС

JпАоп
).00_1 .58-12

J';f^!c,,

5. ГIитовченко
Иикола
Аrrатолiйович

В.о.електромеха
riка пiдземноi
цiльницi

Говариство з

lбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
збагачувальний
комбiнат>, L{BP

FIпАоп
).00_1.58_12

не

4нае

6. IIiciH
Элександр
Сергiйович

3.о.електромеха
riKa пiдземноi
цiльницi

Говариство з

rбмеженою
зiдповiдальнiстю
к€ристiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>, ЦВР

i{пАоп
).00-1.58_12



Jн 0с

.00-1.58-12
овариство з

меженою
iдповiдалlьнiстю

отlвськии

чувttльЕии
нат>, НТС

iвник кар'сру
ександрович

анае

.00_1.58_12
овариство з

iдповiдальнiстю
ристiвський

чувальнии

ергетик увястlн
ергiй
,танiславович

Нае
.00-1.58-12

овариство з

lдповlдчшьнlстю

ристiвський
iрничо-збагачу-

ий комбiнат>,

нженер з

хорони прац1

.00_1.58_12

$Цае

овариство з

lлальнlстю

ристlвськии

iдземноi
iльницi

лександр
лександрович

'21о Пt,.г,,N,о7-<З"
"голOвний,Ф/ нАвчАльно-q/ м;тt-lдичrий

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

к С.Л.

Гринюк В.А.

Сеник о.о.

Безруlко О.В.


