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протокол м 409- 19

засiдання KoMicii з перевiркц знань
3 пптань охорони працi

26.11,2019 року м. Горiшнi Гlпавнi

Комiсiя в складi:

rIlFРБАкА с.Л. - начальника управлiння !ержпрацi у
Полтавськiй областi;

ГРИНЮКА В.А. - начальника вiддiлу нагляду в
машинобудуваннi та енергетицi управ.ltiння
,Щерхпраui у Полтавськiй областi;

АСТАХОВАВ.М. -начаJIьникаГорiшньоплавнiвського
навчаJIьно-методичного вiддiлу .ЩП ГНМtJ

АФОНIНА С.О. - голови профспiлкового KoMiTery ПрАТ
<<Полтавський ГЗК>>

Голови:

членIв Koмlcll:



створена на пiдставi наказу Управлiння !ержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01 l0.2018 року Nэ l13 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працl:
(правила охорони працi при експлуатацii електрообладнання
мереж на вiдкритих гiрничих роботаD (НПАОП 0.00_1.5s_12)
працlвникlв:

i електричних
у наступних

м
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпсмство Правила Знас, не
знасl. Бiлоус

олексiй
lванович

Енергетик у
Kap'epi

Приватне
акцiонерне
товариство
(Полтsвський

]багачувмьлий
комбiнаD), ГЦ

нпАоп
0.00- l .58- l2

/,*

2. Богатирьов
Костянтин
миколайович

Головний
енергетик

Приватне
акцiонерне
говариство
кполтавський
-iрничо-

lбагачувмьний

нпАоп
0.00-1,58-12

/о*,

J. Горбенко
Ганна
3олодимирiвна

Iнженер з
охорони працi

Приватне
акцlонеряе
товариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувал ьний
комбiнат), СПБ та
оп

чгIАоп
),00_ 1.58_ 12

у"*

4. ,Щеркач
Сергiй
Володимирович

начальник
служби

Приватн€
акцiонерне
товариство
(полтавський
гiрничо-
tбагачувальний

нпАоп
0.00_ 1.58_ 12

/о*

Дробаха
ольга
миколатвна

Iнженер з
методологii
охорони працi

Приватне
акцiонерне
товариство
(полтавський
гiрничо-
}багачувмьний
tомбiнаD. СпБ та
эп

НгIАоп
0.00- l .58- 12

?,//аE
/

6. Жовтяк
евгенiй
Володимирович

Заступник
головного
енергетика

Приватне

rовариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувмьний
(омбiнат), ВГЕ

FгlАоп
0.00_ 1.58- l2

а,*



7, Зотова
олена
Олександрiвна

Iнженер з
методологii
охорони працi

Приватне
lкцiонерне
mвариство
(полтавський

:iрничо_збагачува-
rьний комбiнат),
]ПБ та оП

нпАоп
0.00- 1.58_ 12

?/z,2ёd
8. Колесник

Вiта.,riй
Вiкторович

Енергетик
Kap'cpi

Приватне
акцiонерне

(полтавський
гiрничо-
}багачувальний
{омбiнаD. Гц

нгIАоп
0.00-1.58_12

7l"2ё

9. Луцишен
Сергiй
вiталiйович

Керiвник проек-
TiB та програм з
EiEP

Приватне
акцiонерне
говариство
(гlолтавський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнат), ВГЕ

нIlАоп
0.00- 1.58- l2

/^

10. Матюха
Вадим
васильович

начальник
вiддiлу охорони
працi гтк

Приватне
акцiонерне
товариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнатr, СПБ та
эп

нгIАоп
0.00_ 1 .58- l2

у,*,

11. окопний
Сергiй
Володимирович

Провiдний
Lнженер з
охорони працi

Приватне
акцiонерне
товариство
кполтавський
гiрничо-збагачува-
пьний комбiнат>.
СПБ та оП

нпАоп
0.00-1.58_12

/,*

12. Пеryнiн
Павло
Володимирович

Старшии
енергетик СКМ

Приватне
акцiонерне
товариство
<полтавський
гiрничо-

'багачувальнийкомбiнаD, ЗЦ

нпАоп
0.00_ 1.5 8- l2

,/'*

t3. Полох
олена
василiвна

Провiдний
iнженер з
электробезпеки

Приватне

товаристао
<полтавський
гiрничо-
lбагачувмьний
комбiнаD. вгЕ

нIIАоп
0.00- 1.58- 12

7./zаё

l.|. Iуровець
Дртем
Сергiйович

Еr.rергетик цеху Приватн€
жцiонерне
говариство
кполтавський
,iрничо-

tбалачувмьний
Фмбiнат). ЗL[

нпАоп
0.00- 1.58- 12

у,*



l5. швиданенко
[гор
Анатолiйович

Провiдний
енергетик

Приватне
лкцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнатr. Гц

нгIАоп
0.00_ 1 .58- l2

F*

Голова KoMicii:

Члени KoMiciI: Астахов В.М.


