
дп'головний нлвчдJIьно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлlц,
ЦП (ГНМЦ,,)

ПРоТокоЛ N9 з49 -2l
засiдання KoMicii з перевiркц знаць

з пптань охорони працi

м. Горiшнi fbaBHi28.07.202l року

Комiсiя в складi:

Голови:

lIIЕрБдкд с.л.

членlв KoMlcll:

- начапьника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

ГJIА,ЩНЬКОГО В.М, - головного державного iнспектора сектору
нагляду в будiвництвi, котлонагlrядi на
транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в
промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищенноi небезпеки Управлiння
[ержпрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начаJIьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу flП ГНМЩ

АФОНIНА С.О. - голови первинноТ органiзацii профспiлки
металургiв та гiрникiв Украiни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Управлiнпя !ержпрацi у Полтавськiй областi вiд

2З.12,2020 року Nч 53 перевiрила знання законодавчих aKTlB з плIтань охорони

праui:
uilpuu"nu о*оропи працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB,

пiдiймапьних пристроiв i вiдповiдного обладнання> (НПАОП 0,00- 1.80- t 8) у
наступних слухачiв:

Jlъ
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
]на€

l. Ведмiдь
[гор
Анатолiйович

Цача_льник

фабрики

lриватне
rкцlонерне
lоварисl'во
tполтавський
,lрничо-

]багачувальний
Iомбiнат), ДЗФ

нпАоп
].00- 1.80_ 1 8 J*

2. Губар
Володимир
[ванович

Головний iнженер
цеху

Приватl!е
:rкцiонерне
говариство
(полтавський
гlрниLlо-

]багачувальний
KoMбirraT>, IJВГI I

нIIАоп
э.00_ 1 .80- l8

?l1аЁ
4

з. Кипаренко
Сергiй
Вiкторович

Иайстер
виробuичого
цавчання

Гlриватне
]кцlонерllе
говариство
(полтавський
гlрничо-
збагачувальний
комбiна,l,). Ц'l'Е

цпАоп
),00-1 80- 18

Jn*
4. кова_лtенко

Костянтин
миколайович

Головний iнженер
цеху

Приватне
]KllloHepHe
rовариство
(полтавський
г!рttичо-
збагачувальний
копrбiнат>, IlШГ

нпАоп
0.00- 1 ,80_ 18

"llt-Lёl
5. иоскаленко

Ва,rерiй
элексiйович

начальник слчжби lриваI нс

лкцiонерне
говариство
(lIолтавський
гlрничо-
]багачуваrtьний
KoMбirraT>, АРС

нпАоп
],00- 1.80- 18

HL

а*

б. Иуржак
Элексiй
валентинович

цачальник колони
пвтомобiльноI

1риваr нс

lKrlioBcpHc
говарис-гl]о
tпо]тавський
гlрIlичо_
]багачувальний
KoMбilraTtl, l {БТ

цгIАоп
).00- 1 ,80- 18

/Zz

/*



7- Полторанос
Щенис
Юрiйович

Провiдний
iнженер з охорони
працi

lриватне
lкцlонерне
Iовариство
rполтавський
,iрничо-

lбагачувальний
комбiнатя. СПБ та
оп

нпАоп
0.00_ 1.80- l8

/о*

8. Эашин
Слександр
Володимирович

Нача,rьник
лiльницi

Приватпе
акцiоверtrе
Iовариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнао. Свл

цпАоп
).00- 1.80-18

- lz2ё
/

9. гелятнiков
Цмитро
Андрiйович

Влектромеханiк 1риватве
tкцонерне
говариство
(полтавський
liрничо-
lбагачувальний
комбiнат)), сВЛ

нпАоп
j.00- 1.80- 18

t0. Герещенко
[ван
михайлович

В.о.електромеханt
ка

Приваlне
акцонерне
Iовариство
(полтавський
гlрничо-
збагачувальний
комбiнат>. СВЛ

нпАоп
].00- 1.80_ 18

/u*

Голова KoMicii: Щербак С,Л.

Члени KoMicii: г енький В.М. ов В.М.

Афонiн С.О.


