
ДП,,ГОЛОВНИЙ НДВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕЕТР ДЕРЖIРДIЦ"
(щ <гнIлц,

протокол J\i 449 -2l
засИання Koмicii з перевiркIl знань

з пtrтань охорони працi

29.09.2021 року м. Горiшнi flлавнi

Комiсiя в складi:

Голови:

rr[ЕРБАкА с.л. - начаJIьника управлiння Держпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

ГРИНЮКА В.А. - заступника нача.пьника вiддiлу в

промисловостi, Апк та Скс та на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння

,Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньотrлавнiвського
навчмьно-методичноm вiддiлу ДI tНМЦ

АФОНIНА С.О. - голови цервинноi органiзацii профспiлки
метаlryргiв та гiрникiв Украiни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

19.07.202l року ЛЪ бl перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:

<Правила безпечноi експлуатацii електроустановок споживачiв)) (НПАОП 40,1-

1.21-98) у насryпних слухачiв:

лъ
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпсмство Правила Знас, не
зна€

1. Виборнов
Jлег
[горевич

цачальник змiни lриватн€

ювариство
(полтавсъкий

1рничо-
lбагачра,rьний
tомбiнао. lIМП

цIIАоп
10.1- 1.21_98

nJt(aL|

4,

z. Дуганець
Володимир
Элександрович

цачальник
пабораторiТ

Приватне
rкцlонерне
говариство
(полтавський
гlрничо-

]багач}вальний
комбiнао, ЕТК та
квп

цIIАоп
40.1-1.21-98

;/''u

3. Кибкало
)лександр
Вiкторович

Електромеханiк lриватне
tкцlоворне
говариство
rполтавський
.rрничо_

}багач}ъмьний
<омбiнат>,
tисутп

i{IIАоп
10.1-1.21_98

4. Эмирнов
Элександр
Ва,.rерiйович

Електромеханiк Прйватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

]багачрмьний
{омбiяатD,
шАсутп

шIАоп
+0.1- 1.21_98

Ё(

/,-*

Суховерко
Володимир
Сергiйович

3аступник
наL{мьника

элужби

lриватне
lкцlонерне
говариство
(полтавсьrшй
,iрничо-

tбагач)ъальний
tомбiнао, ЗЦ

нпАоп
40.1- 1.2l -98

ёе

,/ "u"
6. fелятнiков

Щмитро
Андрiйович

Елек,тромеханiк lриватне
rкцlонерне
ювариство
(полтавський
1рничо-
}багачувмьяий
<омбiнат>, СВЛ

i{IIАоп
10.1-1,21-98

,/'o'n



7. Терещенко
[ван

михайлович

В.о.електромеханi
ка

Приватне
rкцiонерне
tовариство
кполтавський
гiрничо-
,багачувмьний
(омбiнат)). сВл

цtиоп
10.1-1.2l -98

,7 на.е

/

8. Федоров
владислав
Володимирович

[нженер-
элек,тронiк

Приватне
жцiонерне
ювариство
лоJIтавський
,iрничо-

lбаrач}ъмьний
сомбiпао,
lАсутп

нIIАоп
40.1_1.21-98

la
1k/,./ca

9. Храпач
Вiталiй
Володимирович

Начмьник
цiльницi

ГIриватне
жцrонерне

кполтавський
,lрЕичо-

}бшач}ъальний
<омбiнат>,

цАсутл

шиоп
+0.1- 1.21_98

уоо,

l0. Чернявський
Юрiй
Геннадiйович

цачальник
пабораторii

lриватне

говариство
(поmавський
'iрничо-
lбагач}ъальний
(омбiнаD, ЕТк та
(вп

нI]Аоп
40.1-1.21-98

вл;

Ё{fiIff]голова ком

Члени KoMiciT:

ак с.л.

Гринюк В.А.

Афонiн С.О.


