
дп,,головниЙ tIАвчдJlьно,мЕтодичниЙ цЕнтр дOржпрдцI"
ЦП (ГНМЦ,)

пРоТокоJINg |54-2|

засИання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

21.04.202l року м. Горiшнi Плавнi

Комiсiя в складi:

rI IFрБАкА с.л. - }lачальника управлiння ,Щержпрачi у
I]оптавськiй областi;

крЕIцикА л.в. - завiдувача сектору нагпялу в будiвництвi,
котлонаглядi, на транспортi та зв'язку
вiддiлу нагляду в промисловостi, АПК та
(]КС та на об'ектах пiдвищеноi небезпеки

Управлiнrrя ,Щержпрацi в По,lтавськiй обл,;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчаlльно-методичного вiллiлу [ГI ГНМЩ

Голови:

членlв KoMlc1l:

АФонIнА с.о. - гопови первинноi органiзацii профспiлки
метаlryргiв та гiрникiв УкраiЪи



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрачi у Полтавськiй областi вiл

23,12.2020 року Лч 53 перевiрила знання законодавчих ta iнших нормаl,ивно-

правовиХ aKTiB з охорони Працi, цо забе:зпечують надiйнiсть та безпечну

експлуатацiю булiв ль, споруд та iнженерних Mepexr (НПАОП 45.21-1.04-79; ДБН
B.1.2-14:20I8 них lB:

лъ
зllt

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпсмст
во

Правила Зrrас, lte
зна€

1. Ведмiдь
[гор
днатолiйович

цачальник
фабрики

Приватне

(полтавський

:lрничо-
tбагачувмьний
комбiнаD, ДЗФ

Законодавчiта ilImi
нормативlIо,лравовl

забезпечуюгь на-

цiйнiсть та безпе-
чну експлуатаlllю
будiвель, споруд та
irrжеltерних мереж
(нпАоI l 45 2l l 04
79;ЛБНВl2-
l4:20l8)

J*

2. Головкiн
3вген
Ваперiйович

оловнии
нженер цеху

Гlриватне
rкцiонерне
говариство
tполтавський
гlрничо-
]багачувальний
комбiнат).
лмц

Закоllодавчl та iншi
Ilормативн0-IlравOвl
акти з охо-рони
працl, що
забезпечують на-
дiйнiсть та безпе-
чн} експлуатаlLllо
булiвель. спору:r та
lнженерних \1ереж

(нllлоIl45 21_1.01

79;ДБН B,l 2-
] 4:20] 8)

/*

3. Губар
Володимир
[ванович

Головний
нженер цеху

lриватне

(полтавський
,lрничо-

!багачув&lьний
сомбiнатll,

]вгп

]аконодавчi та iншi
нормативно-правовi

працi, що
забезпечуlоть на-

цiйнiсть та безпе-
{ну ексллуатацllо
5улiвель, спору;l та
Lнженерних мерсж
:HI lAolI45,2l-] 04-
79; ДБН В- l 2-
I4:20l8)

/*

4. Щ'яченко
Юрiй
Слександрович

3аступник
:Iачzшьника цеху

-Iриватне

lкцtонерне
говариство
(полTавський

-iрничо-

tбагачувмьний
(омбiнаD, ЦВС

Законодавчiта iнmi
нормативно-правовl
акти з охорони
lIрацl. що

дiйнiсть та безпе_
чну експлуатацlю
будiвель, споруд та
lнженерних мереж
(нпАоп 45 2] -] 04-
79.дБнвl2_
]4:20l8)

Jo*



5. IBaHoB

]танiслав
]танiславович

Заступник
головного
iнженера цеху

Приватне
лкцlонерне
говариство
кполтавський
-iрничо-

rбалачува-r1ьний

rомбiнат>,
[мц

3аконодавчiта iншi
нормативно-правовl
акти з охорони
працi, що
забезпечують

безпечну
эксплуатацIю
будlвель, споруд та
irrженерних мереж
(нпАоп 45 21_1,04_

79;ДБН B,l 2-
14:20 ] 8)

/*

6. Козюра
Андрiй
васильович

начальник
цiльницi

Приватне
]кцlонерне

(полтавський
,iрничо.

1багачувмьний
(омбiнаD, ГЦ

Законодавчi га iншi
нормативно-лравовl

працI! tцо
rабезпечують
надiйнiсть та
5езпечну
эксплуатацiю
5улiвель. спорул та
lнженерних мереж

lнпАоп 45 2l l 01
79;ДБНВl2_
l4:20IE)

;"ч

7. Муха
Руслан
миколайович

начальник
служби

Приватне
lкцlонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
]балачува,lьний
комбiнаD, сВл

Законодавчiта iншi
нормативяо-правовl
акти :} охорони
працl, що
забезпечують

безпечну
експлуатацlю
будiвель, споруд та
lнженерних мереж
(нIIАоп 45,2I- ],04
79;ДБНВl2
l4:20]8)

?,/z/2e
4

8. HiKiTiH
Андрiй
миколайович

Цачаlьник цехч Приватне

говариство
<полтавський
.lрвичо-

}балачува,,r ьн ий
(омбiнатr, ГЦ

Jаконодавчl га lIlшl
нормативно_правовl
1кти з охорони
працi, що
]абезпеч},lоть
надiйнiсть та
5езпечну

5удtвеirь, сrrоруд та
нжеlIерних мерея(

:нIlАоп 45 2]-l 04
79;ДНВ I2-
l4.20lE)

{*



9. Па.льоха
Эергiй
Сергiйович

Flачальник цеху Гlриватне
жцiонерне
говариство

кполтавський
гlрничо-
tбагачува,,lьний
комбiнат)), ЦВС

]аконодавчi та iHцi
,rормативно-правовi
жти з охорони
]рац|, що
lабезпечують
]адiйнlсть та
)езпечну
эксплуатацlю
5удlвýль, споруд та
iнженервих мереж

:нIlАоп 45,21-1,04-
79; ДБН В.1 2-
l4:20l8)

/счz

10. Смирнов
Олександр
IIеонiдович

3асryпник
цачмьника цеху

lриватне
lкцlонерне
говариство
(полтавський
,lрничо-

}багачувмьний
tомбiнао, ЕТК
rа кВп

]аконодавчiта iншi
нормативно правовl
tкти з охорони
працl, що
]абезпечують
надiйнiсть та
5езпечну
эксплуатацiю
5улiвель, спорул та
Lнженерних мереж

lнпАоп 45 21_1 04

79;ДБН B,l 2
14:20IE)

4*

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

Щербак С.Л.

Крещик Л.В.

Астахов В.М.

Афонiн С.О,

*:ý


