
дл ..го,,IовниЙ нАвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлцl"
(ДП (гНМIД,,)

протоколм 442_19

засiдавня KoMicii з перевiркп знань
з питань охоронп працi

11.12.20l9 року

Комiсiя в складi:

м. Горiшнi Плавнi

Голови:

ЩЕРБАКА С.Л. - начмьника управлiння .Щержпрачi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

БРЕЗItЬКОi М.С. - заступника начальника вiддiлу гiрничого
нагляду управлiння .Щержпрацi у
Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начмьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу ДП ГНМЦ

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



створеца ца пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрачi у Полтавськiй областi вiд
01.10.20l8 року Л! 1 13 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Положення цодо застосування нарядiв-допускiв на виконання робiт пiдвиценоТ
небезпеки в металургiйнiй промисловостi та залiзорудних гiрничо-
збагаччвальних комбiнатах" (НГИоП 27.0-4.03-]9) ч наступни\ слчхач]LB:

N,
з/п

Црiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правлtла Знас, не
знас

1. Днтонець
Роман
Юрiйович

Иайстер з РТУ Приватне
лкцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнаD). ЦВо

нIIАоп
z7 .0-4,0з-l9

71о'

2. Бабмiндра
Степан
миколайович

Майстер з РТУ lриватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
'iрничо-
}багачувмьний
(омбiнат). ДЗФ

нгIАоп
27.0-4.0з- 19

/1е
?rL,/с.!

J. виливаний
Олександр
Анатолiйович

Майстер з РТУ Приватне

(полтавсьхий
-iрничо-

lбагачувмьний
(омбiнат). цВо

нIтАоп
27.0-4.03- l9

?нае

4, Гаврiчков
Павло
Павлович

начальник змiни Приватне
tKuioHepHe
говариство
кполтавський
,iрничо-

!багачува,,l ьни й
(омбiнат). цВо

нIIАоп
z7.0-4.0з-l9

7/1ае

5. Галка
Антон
АНТОНОВИЧ

Майстер з РТУ Гlриватне
rкцiонерне

(полтавський
,iряичо-

]багачувмьний
tомбiнат>, !ЗФ

нIIАоп
27.0-4.03-19

?l{ac

6. t оловченко
Слександр
васильович

Майстер з РТУ Приватне акцiо_
нерне товариство
(полтавський
гiрничо-
}багачувальний
комбiнаD, ДЗФ

нгиоп
z7.0-4.0з-19

? /zoLe

7. Щемянчук
олексiй
олексiйович

нача.лrьник

цiльницi

Приватне акцiо_
нерне товариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнаD. ДзФ

нпАоп
27.0-4.0з_ 19

7,*



8. Здоровець
Макар
миколайович

Иайстер з РТУ Приватне
акцiонерне
товариство
(полтавський

гiрничо-
]багачува,,rьний
комбjнат), tlBo

цпАоп
z7.0_4.03-19

/*

о Козир
Олександр
Григорович

Майстер
зФ, дФ

рту Приватне
tкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачувмьний
комбiнат). РСЦ

нпАоп
27л0_4.0з- l9

/*

10, погвiненко
Денис
Валерiйович

Майстер з РТУ Приватне
rкцiонерне
говариство
(flолтавський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнат>. ДЗФ

нпАоп
27.0-4.0з- 19

7 
/{а} е

l l. Ма,,rик
Сергiй
олексiйович

цачальник
цiльницi

Приватне
tкцiонерне

(полтавський
гiрничо-
}багачувапьний
комбiнат>. РСЦ

нгIАоп
27.0_4.0з- 19

r/lаё

12. Михайлов
Костянтин
Олександрович

Енергетик цеху Приватне
акцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувал ьни й
комбiнао, РСЩ

нпАоп
27.0-4.0з- 19

7lzlzё

l3, Эгарь
Ярослав
Борисович

Майстер
зФ, дФ

рту Приватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

]багачувмьний
комбiнаол Рсц

нпАоп
27.0-4.03-19

?4/zё
{

t4. Похилий
Иикола
Элександрович

начальник
цlльницl

Приватне
lкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
]багачувальний
{омбiяаD, дЗФ

нпАоп
z7,0-4.03-19 le

-t l /.t/ca)-

t5. Снiжко
олексiй
Анатолiйович

Майстер з РТУ Приватне
лкцiонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

]багачувмьний
rомбiнат)), ДЗФ

нпАоп
27.0-4.0з-l9

,f*n



16. Стасенко
станiслав
днатолiйович

3мiнний майстер Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнаu,I_|ВО

нпАоп
z7.0-4.0з_l9

ln*n
|7. fерещенко

Валерiй
Ва.лерiйович

Майстер lриватве
rкцiонерне

(полтавський
:iрничо-
iбагачувмьний
комбjнат), ДЗФ

нгlАоп
27.0_4.0з-19

/Lr@е

l8. Герещенков
Дндрiй
Ваперiйович

Иайстер
гiрничий
Kap'cpi

Приватне

говариство
(полтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнао. ГЦ

нIIАоп
27.0-4.оз_ l9

н2
ftц

19, Чекунов
Богдан
Iимофiйович

Майстер
пiдривноi
дiльницi

Приватне
ццiонерне

(полтавський
гiрнйчо-
}багачувмьний
комбiнап. Гц

нпАоп
27.0-4.0з- 19

/u"
20. Шаган

Валентин
Петрович

Старший
иайстер ОВ,Щ

.lриватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

rбалачувальний
комбiнаD_ ЦВо

нгlАоп
27.0_4.0з-l9

?1,1-a1
а

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

.л. /

л/ 

-

r'Дl)аz"', *тахов В.М,
/N-:ч:::-/ý

Афонiн С.О.


