
дп,,головниЙ нлвчл,rьно-рlЕтодичниЙ цЕнтр дЕржIIрдцI,
(дl,(гнш-(,')

пРотокоЛ Ng 395 - 21

засИання Koмicii з перевiрки зпань
з питань охорони прдцi

30.08,202l року
м, Горiшнi flлавнi

Комiсiя в складi:

щЕрБАкА с,л, - начальника управлiння ,Щержпрацi у
Поптавськiй областi;

- голови первинноi органiзачii профспiлки

Голови:

чпенIв KoMlcrr:

гь,щнького в.м. - головного державного iнспекгора сектору

нагпяду в булiвництвi, котлонаглядi на

транспортi та зв'язку вiддi,ту нагляду в

промисповостi, АПК та СКС та на об'ектж
пiдвищенноi небезпеки Управпiння

,Щержпрачi у Полтавськiй обл,;

дстдховдв.м. -начальникагорiшньоппавнiвського
навчально-методичного вiддiлу,ЩI ГНМI_[

АФонIнА с.о.
метапургiв та гiрникiв УкраiЪи (за зюдою)



створена Еа пiдставi наказу Управлiння ,щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

|g,07 .202| року Nэ 61 перевiрила знання законодавчих aKTlB з питань охорони

працi:
nilpuurnu охорони працi пiд час експпуатацii вантажопiдiймальних кранlв,

пiдiй"-"rr* nprcTpoiB i вiдповiдного облцнанrrя> (НГИОП 0,00-1,80-18) у

наступних слухачiв:

л!
зlп

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
зна€

1. дмельченя
[гор
Костянтинович

lоловний iнженер

!абрики

Приватне
!кцlонерне
говариство
(полтавський
гrрничо-
збагачувальний
комбiнао. ДЗФ

нtиоп
).00- 1.80- l8

,/oon

2. Беспалов
Эергiй
Борисович

Иеханiк цеху lIриватне
лкцiонорне
говариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат)), 1]ВГП

ItпАоп
].00- 1.80- 18

з. Ковтяк
Иикола
Володимирович

Начальник цеху Приватне
lкцiонерпе
говариство
кполтавський
гlрничо-
lбагачувальний
комбiнат), лМц

нпАоп
].00-1.80_ 18

/о*

4. 3аволун
Олександр
станiславович

Иайстер
виробничого
навчання

,Iриватне
жцlоверне
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачувальний
комбiнат), ЦТЕ

t{tlАоп
].00_ 1.80- 18

к!
з rlt2t

/

5. lBaHoB
станiслав
станiславович

3асryпник
головного
iнженера цеху

lриватне
lкцlоперне
говариство
(полтавський
.lрничо-

багачувальний
(омбiнат>, ЛМЦ

цIIАоп
D.00- 1.80- 18

6. пепьошкiна
fетяна
Володимирiвна

Провiдний
iнженер з охорони
працl

Приватfiе
лкцlонерн0
говариство
кполтавський
гlрничо-
lбагачувальний
комбiяат>, СПБ та
эп

цпАоп
].00-1.80_18



/*

.00- 1.80- l8

ччвальний
iHaT>. СПБ та

чальник вlддlлу
хорони працlадим

асильович

.00-1.80-18

мбiкатli. З

чальник спгорсв
лександр
iкторович

.00- 1.80- 18

олтавськии

чальник цеху

.00-1.80- 18

олтавськии

mччвмьнии

мисловоl
езпеки та
хорони працi

атолlrвна

I l о.l0вltии
,\вч \ llrlo

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

Щербак С.Л.

ладенький В.М.

Афонiн С.О.

ов В.М.


