
дп'головниЙ нлвчлJIьно-мЕтодичний цЕнтр дЕржпрАцr,
(ЩI (ГНПiЩ),)

протокол Лъ з06-20

засИання KoMicii з перевiрки знань
з пцтань охоронц працi

Голови:

членlв KoMlcl1:

м. Горiшнi flпавнi

rIIFрБдкд с.л. - начirльника управлiння .Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

БЕСПАПОВА В.О. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагJIяду в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М. -начzlльникаГорiшньоплавнiвського
навчмьно-методичного вiддiпу,ЩI ГНМI{

АФонIIlА с.о. - голови профспiлкового KoMiTery ПрАТ
(Полтавський Гзк)



створена на пiдставi накi}зу Управлiння Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10,20l 8 року Nэ l l3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
прац1:
<<правила охорони працi пiд час роботи з iнструментами та прис'rроями)
(Н ПАОП 0.00- 1 ,7 1- 1 3 ) у наступн их слухач iв:

J\i|

з/п
Прiзвище, iм'я та

по батьковi
Посада пiдприсмство Правшла Знас, rle

]на€
1. Александренко

Сергiй
Олександрович

Нача,rьник

ремонтноТ
элужби

Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувмьний
<оrrrбiнао. ГЦ

нпАоп
0.00- 1.71- l з

l*

а,,/Z.zё

2. l аврильченко
Павло
Петрович

Головний
MexaHiK цеху

Приватпе
акцtонерне
Iовариство
кполтавський
гlрЕичо-
lбагачувальний
(омбiнаD, ЦШГ

нпАоп
0.00-1,71-1з

3. калiманов
Костянтин
олексiйович

Провiдний
MexaHiK

Приватне
rкцiонеряе
говарtство
кполтавський
,iрничо-

}баIачувальний
(омбiнатr, ГЦ

нпАоп
0.00-1.71-1з

,f'*
4. Квасов

Вадим
Юрiйович

MexaHiK з

ремонту
устаткування

Приватне
акцiоперне
Iовариство
(полтавський
гiрничо-
rбагачувальний
комбiнат), ТСЦ

нпАоп
0,00-1.71-1з

1<е
/,,./^ -

5, Корiновський
Костянтин
Борисович

Майстер з

ремонry
електроустаткува
ння

Приватне
акцiонерпе
говариство
(По.]1тавський
гiрничо-
]баIачуваJlьний
комбiнат), ЦШГ

нIIАоп
0,00- 1 .71- 1з

llz
/.

б. Мандригеля
Сергiй
микоrtайович

[нженер з

безпеки руху

Приватне
rкчiояерне
говариство
(ПоJl,],авський
.rрвичо-

tбагачувапьний
(омбiнаD, сlIБ та
)ll

нпАоп
0.00- 1.71- l з



7. Иiньков
Вдуард
Володимирович

Молодший
iнженер з
охорони працi

:lриватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачува.ltьний
комбiпат>, СПБ та
эп

цпАоп
0.00-1.7l -lз

-2k2€l
8. MociH

Сергiй
Володимирович

Головний
lнженер цеху

1риватне
жцrоперне
говариство
rполтавський
.lрничо-

}багачувальний
<омбiнао, ЗЦ

цIIАоп
].00_ 1.71- l з

f*
9. Элiйник

Борис
ииколайович

ГIровiдний
энергетик

1риватне
]кцlоЕерпе
говарЕство
(полтавський
.rрничо-

]багачувi],,1ьни й

<омбiнат>, ГII

нfIАоп
э.00- l .71- 1з

/.е-

l,*
10. Элiщук

Эпександр
днатолiйович

Енергетик цеху Приватне
жцrоЕерне
говариство
(полтавський
)ряичо-
]багачувмьЕий
<омбiнат>, ГЦ

цпАоп
].00- 1.71- l 3

не

а*

11. Романюк
Дндрiй
Валерiйович

Електромеханiк
цеху

Приватне
1кцlонерЕе
говариство
i(полтавський
:1рничо-
]багачува-.IьЕий
комбiнао. UБТ

цпАоп
].00- 1 .7 l- 1 з

,l*
12. Гуровець

Дртем
Эергiйович

Енергетик цеху

ъ

Приватне
rкцiонерне
говариство
rполтавський
:iрничо-
]багачувмьний
комбiнат>, ЗI_{

цпАоп
].00- l ,71- 1з

голова koMicii

Члени KoMicii:


