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протокол лъ 220 _20

засИанця Koмicii з перевiрки знань
з пптань охоронп працi

22,09.2020 року м. Горiшнi Плавнi

Комiсiя в складi:

Голови:

щЕрБАкА с.л. - начальника управлiння Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

злочЕвськоi в,с. - головного державного iнспектора вiддiлу
гiрничого нагляду управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М, -нач€цьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу ЩI ГНМЩ

АФонIt{А с.о. - голови профспiлкового KoMiTery ПрАТ
(Полтавський ГЗк)



створена на пiдставi наказу Управлiння [ержпрачi у Полтавськiй областi вiд
01.10.2018 року Nч 1 l3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працJ:
кПравила охорони працi пiд час розробки родовиц корисних копалин вiдкритим
способом'' (нfиоП 0.00- 1 .24- l 0 ) у HacTl пних слvхачiв:
м
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiлприсмство Правила Знас, не
зна€

1. Валковий
Слександр
элексiйович

['оловний

фахiвець

Приватне
акцiонерне
юварисlво
(полтавський

rбагачувальний

нпАоп
0,00_1,24_10

/*,

2. Гелета
Сергiй
Леонiдович

Головний
iнженер цеху

IIриватне
:lкцlонернс
говариство
tполтавський

;багачувмьний
{омбlнат), ГLl

нпАоп
].00-1.24-10

7'.Ое

1 Jiнченко
Гарас
михайлович

Начальник цеху Приваlне

говариство
dlолтавський
.lрничо-

lбагачувапьний
(омбIнат). |-Ц

нIlАоп
0.00_ 1 ,24- 10

rl<аё

4. калiманов
Костянтин
олексiйович

Провiдний
иеханiк

Приватне
1кцlонерне

(По.птавський

lбагаччвальний
(омбlнат). ГЦ

нпАоп
],00- 1.24- l0

d*
5. Крикун

3вген
Щмитрович

Нача.,lьник
гехнiчного
вiддiлу цеху

Приватне

(полтавський
-iрничо-

lбагачувмьний
lомбiнап, ГЦ

нIIАоп
0,00- 1 ,24- 10

7//rz€

6. Лотоус
BiKTop
Костянтинович

l'оловний

фахiвець з
гiрничих робiт

Приватне

(полтавський

,багачувмьний
(омбiнат). I'Ц

нпАоп
0.00- 1.24- l0

7/.-е

7. Попов

Щмитро
олександрович

начальник
элужби гiрничих
ообiт

Приватне aKttioHe-

рне товариство
кполтавський
гiрничо-
збаrачувапьний
(омбiнаD. ГЦ

нflАоп
).00-1.24-10

" 
lz.az €

./



8. Стоянов
Андрiй
днатолiйович

Головний
маркшейдер

Приватне
акцiонерне
Iовариство
(полтавський
гlрничо-
]багачувмьний
Фмбiнат)

нIlАоп
0.00-1.24-10

7*n

9. Чеботарьов
Сергiй
валентинович

Щиректор з
промисловоi
безпеки та
эхорони працi

Приватне

говариство
(полтавський
-iрничо-

}багачувальний
(омбiнат>

нпАоп
0.00-1.24-10

с*

Io. Ширшов
Сергiй
ва.лrентинович

Головний
гехнiчний
керiвник з
геологiчних
эобiт

Приватне
iкцlонеряе
говариство
(полтавський
'lрничо-
tбагачува,rьний
сомбiнатll

нIIАоп
0.00-1.24-10

/*

Голова к

члени koMici

Афонiн С.О.

ii]l;,)iirйI Щербак С.Л.

Злочевсь


