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протокол Jф 304 - 20

засИання KoMicii з перевiркп знань
з пrrтань охорони працi

24.1 1.2020 року

Комiсiя в складi:

Голови:

м. Горiшнi Плавнi

ЩЕРБАКА С.Л. _ начzlльника управлiння !ержпраui у
Полтавськiй областi;

членlв Koмlcll:

ГРИНЮКА В.А. - начальника вiддiлу нагляду в
машинобудуваннi та енергетицi управлiння
.Щержпраri у Полтавськiй областi;

АСТАХОВАВ.М. -начаJIьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу !П ГНМL{

АФонIнА с.о. - голови лрофспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<Полтавський ГЗК>



створена Еа пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi r пол1111кlи обласri вiл

Оi,iбzОlвр"iуJV, 1lЗ перевiрЙла зндt я законодавчих aKTiB з питань охорони

працi: 
, (нпАоп 40,1-

<ilравила безпечноi експлуатацiт електроустановок споживачlв)

,1 9х) v цастчпних слухачrв:
Знаt,, нс

з пасл!
з/п

Прiзвище, iм'я та
по баrьковi

Посада Пiдприсмство Правrrла

1. дмельченя
[гор
Костянтинович

Головний
iнженер фабрики

lриватне

lовариств0
lполтавський
,lрничо-

rбагачувьlьний
комбiнаD. ДзФ

нгlАоп
40.1_1.21_98

rlz/Lё
с

2- Ведмiдь
[гор
Ацатолiйович

нача.тьtтик

фабрики

Приватне

товариство
(полтавський
гlрничо-
ВЬагачувапьнии
lкомбiнат". ДЗФ

HllAUll
l+o.t-t,zt-qB

Jn*
з. Гаращенко

Сергiй
Олександрович

-lачмьник групи Ilриваrне
акцlонерне

(полтавський

збагачувмьний
комбiнатll, ЕТК та
квп

нпАоп
40, 1- 1 .21 -98

/1е
лLа-ё

4. Щемянчук
Jлексiй
Jлексiйович

цачальник
цiльницi

lриватItе
tкцIонерL{е

(Полlавський
,lрничо-

lбагачувальний
<омбlнаD, ДЗФ

нпАоп
40.1_1,2t_98

J*
5. 3аryбибатько

Андрiй
миколайович

Електрик

фабрики

lриватне
]кцlонерне

(полтавський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнат,. ДзФ

цгиоп
40.1-1,21-98

2на€

6. Дуцишен
Сергiй
вiталiйович

Керiвник
проектiв та

програм з EiEP

Приватне aKuio-
нерне товариство
(полтавський
гlрничо-
]багачува,Tьнйй

комбiнатll. ВГЕ

нпАоп
40.1_1,21-98 4аЁ

7. Иороз
Вадим
Слександрович

Иайстер з

ремонту
технологiчного

устаткування

IepHe товарисTво
кполтавський
гlрничо-
]6агачувальний
KoMбiHaтtl, ДЗФ

lA0l1
.1_ 1 ,21_98

J*



8. Мотрiй
олег
[ванович

начальник
пабораторii

Приватне

говариство
кполтавський
:iрничо-
tбагачувмьний
(омбiнаD, ЕТК та
(Bп

нпАоп
40.1-1.21-98

lzаё

,/Z,e
,h/o/c

1
/z24

9. HoBiK
олексiй
олександрович

Епектромеханiк Приватне
акцiонерне

(полmвський
гlрничо-
збагачува.льний
комбiнат), ЕТК та
квп

нпАоп
40.1-].21-98

10. Огорсв
Олександр
Вiкторович

Засryпник
Еачальника
элужби

Приватне
акцiонерне
говариство
кполтавський
гlрничо-
lбагачувмьний
<омбiнаD, ЗЦ

нпАоп
40.1-1.21_98

11. tlрокопенко
оксана
Володимирiвна

Провiдний
iнженер з
охорони працi

Приватне
акцiонернс
товариство
<полтавський
гlрничо-
]багачувмьний
комбiнаD, СПБ та
эп

нtlАоп
40,1-1.21_98

12. Скоморох
Володимир
Элександрович

Енергетик
дiльницi

Приватне
акцiонерне
rовариство
кполтавський
rlрнпчо-
]багачувальний
(омбiнаD), ЛМЦ

нIIАоп
40,1-1.21-98

"lzl2e/

Голова KoMicii:

lLпени KoMiciT:

рбак С.Л,

в.А. ов В,М.

T,t)P!!}

Афонiн


