
дп'головниЙ нлвчлльно-мЕтодичний цЕнтр дЕржпрлцl"
(ДIdНМIl,'

протокол лъ збз - 20

засiдання KoMicii з перовiрки знань
з пптань охорони працi

23.12.2020 року м, Горiшнi Гlпавнi

Комiсiя в складi:

Гопови:

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

членiв KoMicii:

КРЕЩИКА Л.В. - заступника начальника вiддiлу нагляду в
булiвничтвi. котлонаглядi. на транслортi та
зв'язку Управлiння .Щержпрацi в
Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу,ЩI ГНМL{

АФОНIНА С.О. голови профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<Полтавський ГЗК>>



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щерхпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10.201 8 року Nэ l 1З перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працj:
(Правила охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма.rьних KpaHiB,
пiJiймальних пристроiЪ i вiдповiдно ) обладнання) (НПАОП 0.00_1.80_18) у
наступних слухачlв:

л!
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiлприсмство Правила Знас, не
зна€

l. Александренко
Эергiй
Элександрович

начальник
peMoHTHoi служби

Приватне
жц|онерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
}багачува,,Iьний

цIIАоп
j.00_ 1.80- l 8 J*

1 Антонов
Дмитро
Сергiйович

lнженер вiддiлу
гехнiчного
:IаГJrЯДУ

Приватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
,lрнячо-

tба гачува",l ьний
(омбiнат), СПБ та
эп

нпАоп
с.00- 1.80- l8

3. василенко
Свiтлана
Володимирiвна

[нженер з охорони
працi

lриватне
lкцlонерне
говариство
<полтавський
,iрничо-

tбагачувальний
(омбiнат), СПБ та
fп

шIАоп
].00-1.80-18

/о*

4. Виборнов
Элег
[горевич

начагrьник змiни Приватне
iкцlоверне
говариство
(полтавський
-iрничо-

}багачувальний
(омбiнатr, ЦМП

нIIАоп
0.00-1.80-18

J,*
5. Д'яченко

Юрiй
Олександрович

3аступник
Еачальника цеху

Приватне

tовариство
(полтавський
,iрничо-

lбагачувальний
сомбiнат>, I{BO

цIIАоп
).00-1.80_18

7ё,2ё

б. Карасюк
Анастасiя
Олександрiвна

Молодший
iнженер з охорони
працi

Приватне
lкцlонерне

(полтавський

lбалачувмьний
сомбiнат>, СПБ та
fп

нIIАоп
0,00- 1.80- l8

1/е

7 
/<Zц



7. Мандригеля
Сергiй
миколайович

[нженер з безпеки

]уху

lриватне
lкцlонерне
говариство
(полтавський
.|рнйчо-

,багачувмьний
<омбiнао, СПБ та
)п

цI]Аоп
).00- 1.80- l8

.f*
8. Иiньков

Едуард
Володимирович

Молодший
iнженер з охорони
upaui

Приватне

говариство
кполтавський
прничо-
lбагачувмьвий
комбiват>, СПБ та
сп

цI]Аоп
).00_ 1.80- l8

,/*

9. Эакара
Эергiй
ииколайович

Иолодший
.нженер з охорони
:рацi

lримтне
lкцlонерне

(полтавський
,lрничо-

lбагачувмьний
<омбiват>, СПБ та
эп

цIIАоп
).00- l .80- l8

/*

l0. Экринник
Эергiй
Вiкторович

Цача;rьник вiддiлу
эхорони працi ЕК
га ЦЗ

Приватне

говариство
(полтавський
1рничо-
}багачувмьний
комбiнат), сПБ та
эп

нI]Аоп
).00-1.80-18

/*

[тодичлий

*r*х,ufr#u,, бак С.Л.

Чтени KoMicii: Крещик Л.В. Астахов В_М.

2 Афонiн С.О.


