
ДП .,ГОЛОВНИЙ НЛВЧЛЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦГ,
(ДП dНМЦ))

протокол л} 44l - 19

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

l 1. l2.20l 9 року м. Горiшнi ГIлавнi

Комiсiя в складi:

Голови:

ЩЕРБАКА С.Л. - начальника управлiння [ерхпрачi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

БРЕЗltЪКОТ М.С. - заступника начальника вiддiлу гiрничого
нагляду управлiння Держпрацi у
Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -нач&lьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу .ЩП ГНМL{

АФОНI}IА С.О. - голови профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<Полтавський ГЗК>>



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй областi вiд

01.10.20l8 року Jt{! 1l3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Положення щодо застосування нарядiв-допускiв на виконання робiт пiдвиценоТ
неOезпеки в металургlинlи промисловостl та зшlзорудних гlрничо-
збагачувальних комбiнатах> (НПАоП 27.0-4.03-19) у наступних слухач' lB:

л!
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпсмство Правила ЗЕас, не
зна€

l. днтоненко
Сергiй
миколайович

начальник
цiльницi

Приватне
акцiонерне
Iовариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнаD. uВо

шIАоп
z7.0_4.0з_l9

/о*

2. Бiлоус
Элексiй
[ванович

Енергетик у
Kap'epi

Приватне
жцiонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

,багачувмьний
rомбiнаD). ГU

нпАоп
27.0-4.03- l9

7ll&e

3. ьородlна
Эльга
василiвна

Старший геолог Приватне акцiо-
]ерне товариство
(полтавський
-iрничо-

rбагачува"rьний
комбiнао, ГЦ

шIАоп
27.0-4.03-19

7кае

4, Босяк
Руслан
[ванович

MexaHiK
Kap'epi

ру Приватяе
rкцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

rбагачувмьний
комбiнат>. ГЦ

нпАоп
27.0-4,03_ 19

/*,

5. Браславець
Иикола
3вгенiйович

Електромеханiк Приватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

tбагачува,l ьн ий
(омбiнаD. ГЦ

нпАоп
27.0-4.0з- 19

/*'

6. Вiзерський
Сергiй
Анатолiйович

Майстер з РТУ Приватне
aKuioHepHe
говариство
(полтавський
гiрничо-
tбагачувмьний
комбiнаD)л лзФ

нпАоп
27,0-4.0з_ l9 не

?lае
7. t ладирь

Олександр
олександрович

Майстер
гiрничий
пiдземниЙ

Приватне акцiо-
нерне товариство
кполтавський
гiрничо_
}багачувальний
комбiнат>. Гц

нпАоп
27.0_4.03- 19

/*



8. Гнатишин
Щенис
[ванович

Иайстер Приватне
акцiонерне
rовариство
(полтавський
гiрничо-
багачува,,lьний

комбiнаu. ДЗФ

цгIАоп
27.0-4.03-19

/,*

9. Щ'яченко
Юрiй
Олександрович

Нача.rьник
цiльницi

Приватне
акцiонерне

кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат), ЦВО

нпАоп
z7,0-4.0з-l9

7r<-аё

l0. Щерiй
Сергiй
олександрович

Майстер Приватне

говариство
(полтавський
гiрничо-
lбалачувмьний
{омбiнат), ДЗФ

нftАоп
27.0_4.0з_19

7 /{ае
{

ll. Цзюба
Геннадiй
Геннадiйович

Гiрничий
иайстер у Kap'cpi

Приватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
'iрничо-
,багачувальний
<омбiнат>. ГЦ

нпАоп
27.0-4.03-19

rlаё

12. 3iнченко
Антон
[горович

начальник
виробничого
вiддiлу цеху

Приватне
акцiонерне
Iовариство
(полтавський

]багачува]ьний
комбiяаD, ГЦ

цI]Аоп
z7.0_4.0з-l9

13. Канарський

Щмитро
Сергiйович

начальник
цiльницi

Приватне
жцiояеряе
говариство
i(полтавський
гiрвичо-
iбалачувмьний
<омбiнаD), ЦВО

нпАоп
27.0-4.03- l9

l4. Куликов
[гор
Анатолiйович

начальник
дiльницi

Приватне
акцiонерне
ювариство
(полтавський
гiрничо_
]багачувальний
комбiнаъ. PCL|

нпАоп
27.0-4.0з- l9

l5. MiTeHKo
Олександр
Петрович

начальник
цiльницi

Приватне
жцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

tбагачувмьяий
<омбiнат), РСЦ

нпАоп
27 .0-4.0з-l9

qF2ё
/



16. Орфанiй
Володимир
Пе,грович

начальник Во Приватне
акцiонерне
Iоаариство
(полтавський

гiрничо-
]ба.ачувмьний
комбiнат). Гц

нпАоп
z7.0-4.03_ 19

q/lzzEq

l7. Пiвень
Вiталiй
Анатолiйович

Старший
майстер ПД

Приватне
1кцiонерне

(полтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнат>. ГL[

нпАоп
27.0-4.0з- l9

?lz.2ёd
l8. Полiтай

Сергiй
михайлович

MexaHiK у
Kap'epi

lриватне
rкцiонерне

(полтавський
-iрничо-

!багачува,,lьний
<омбiнаD. Гц

ш]Аоп
z7.0-4.0з_l9

7 rrаЕ

19. Гкалич
Элександр
ииколайович

MexaHiK з РУ у
кар'€рi

Приватне
rкцiонерне

(полтавський
-iрничо-

iбагачувальний
<омбiнап_ Гtl

нпАоп
27.0-4.0з- 19

7|rr2z

20. Чорнобай
Юрiй
[ванович

Майстер
гiрничиЙ
Kap'epi

Приватне
лкцiоверве
говариство
(полтавський
гiрничо-
iбагачувальний
комбiнат>, ГЦ

шIАоп
27.0-4.03-19

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

с.л.

Астахов В.М.
нАвчмьво_

dýtr*ftъ,м.
дЕржпрАц!,


