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Голови:
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- начальника управлiння ,Щерlкпрацi у
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ГРИНЮКА В.А. - начальника вiддiлу нагляду в
маши нобудуваннi та енергетичi упраклiння
Держпрацi у Полтавськiй областi;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
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створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
o1.10.2Ol8 року N9 1lЗ перевiрила знання закоttодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
<Правила охорони прачi при експлуатацii електрообладнання i електричних

мереж на вiдкритих гiрничих роботах> (НПАОП 0.00-1.58-12) у насryпних
слухачiв:

лi
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правпла Знас, не
зна€

1. Анiке€в
[гор
миколайович

Провiдний
iнженер з
охорони працi

lриватне акцiонерне

!багачувмьний
комбiнатD. сПБ та оП

нпАоп
0.00_ I.58- 12 ltc

7.1/../ut

, Ба,,rя

Юрiй
Григорович

начальник
]лужби

lриватне акцiонерне

(полтавський

lбагач)вальний
iомбiнатD. зц

цпАоп
].00-1.58- l2

,/*

3. Горденко
Дндрiй
Володимирович

начальник
пабораторii РЗ та
в

lриватне акцiоверве
ювариство

.lрнuчо-

lбагачувмьн й
(омбiнаD, ЕТК та
квп

цпАоп
).00- t.5 8- 12

,/'*

4. iуба
{ндрiй
ииколайович

Иайстер з
]емонту
электроустаткув2
:IнЯ

Приватне акцiонерне

гiрничо-
багачрмьяпй

:IfIАоП
1.00- l .58-12

/*

5. Щiгтяр
Ва,rерiй
ииколайович

Цача,,rьник
:лужби

lриватне акцiонерне

(полтавський

lбагач}tsальний

цfиоп
].00- 1.5 8- 12 lLe

? lzzzz

6. Каплун
Элександр
[ванович

цачальник
пабораторii

lриватне акцiонерве

(поптавський
.'рничо-

lбагач)вальяий
tомбiнат), ЕТк та
{вп

нгL\оп
).00- 1.58- 12 pz

1 ttlёё
(

,1 Клiшин
Элександр
Володимирович

начальник
цiльницi

lриватне акцiонерне

iбагачувальний

нпАоп
).00_1.58_12

"i<zё4
8. Котенок

Микола
миколайович

Головний
энергетик цеху

lриватне акцiонерне
rовариство

tбагачувапьнлй
(омбiнат,, ЦШI'

нfIАоп
D.00- l .58- l2

,/'*



9. )лiйник
Борис
ииколайович

Провiдний
энергетик

lриватяе акцiон€рне

(полтавський

lбагачрмьний
комбiнаD. ГП

нIlАоп
D.00- 1.58-12 J*

10. )лiпryк
)лександр
днатолiйович

Енергетик цеху
'Iриватне акцiонерне

(полmвсьхий
,tрничо-

баmч}ъальяий
<омбiнаD. ГП

нI]Аоп
).00- 1.58_ 12

"?Zаё/

l1. Полторанос
Щенис
Юрiйович

Провiдний
iнженер з
охорони працi

Приватне акцiояерн€

Iполmвський

lбаmчъальний
(омбiнаD. сПБ та оП

I]пАоп
).00- 1.58- l2

" 
l],,?ё

12. Попов
Цмитро
Слександрович

Цача.пьник
:лужби гiрничих
эобiт

lриватне акцiонерне

(полmвсьхий
,iрничо-

бдгач}вальний
rомбiнаD. ГП

цIIАоп
].00- 1.58- l2

з l1аё4
lз. Смирнов

Олександр
Пеонiдович

}асryпник
Iача.пьника цеху

lриватне акцiонерв€

(полтавсьхий

багдч}ъа,Iьвий
ФмбiнаD. ЕТк та
(вп

нгIАоп
].00- 1.58- l2

/*

Голова KoMicii:

Члеяи KoMicii: Астахов В.М.

Афонiн С.О.


