
ДП "ГОЛОВНИЙ 
НДВЧДЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦГ

(дt dнмц,')

протоколJф5-21

засИання Koмicii з [epeBipKп знаЕь
з пптаць охоронп працi

м. Горiшнi flлавнi25.01.2021 року

л Комiсiя в складi:

Голови:

членrв Koмlcll:

UIЕрБАкА с.л. - начапьника управлiння ,Щержпрацr у
Полтавськiй областi;

ГРИНЮКА В.А. - начальника вiддiлу нагляду в

машинобудуваннi та енергетицi управлiнrrя
,Щержпрацi у Полтавськiй областi;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчаIьно-методичного вiддiлу,ЩI П{МЩ

дФонIнА с.о. голови профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<Полтавський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

23.12.2020 року Nч 53 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

прачi:
<Правила безпечноi експлуатацii еле оустановок споживачiв> (НIlАОП 40.1-

1.2l -98) у наступних слухачiв:

Ns
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
зна€

I. Щорофсева
олена
Володимирiвна

Провiдний
iнженер з
охорони працi

Ilриватне
лкцiоверне
говарпство
(полтавський
гlрЕичо-
]бшач)вальний
комбiнат>, СПБ та
оп

цIIАоп
40.1- 1.21-98

2- 3ахаров
Олександр
Вiкторович

Енергетик цеху ПриватЕе
жцiонерве
rовариство
кполтавський
прЕичо-
]багачувальний
комбiват>. ЛМЦ

t{IIАоп
10.1_1 .21-98

JЁсzё

3. lванець
Элександр
ииколайович

Начальник цеху lриватпе
rкцlонерrlе
говариство
(полтавський
liрничо-
lбага.цва,rьний
комбiнат>, ЦМП

цfIАоп
10.1-1.21-98

э kzLe
</

4. [люхiна
Элена
ииколаiвна

Провiдний
Lнженер з
электробезпеки

Приватне
1кцlонерlIе
говариство
(полтавськпй
гlрничо-
збагачува,,lьний
комбiнатll. ВГЕ

нгIАоп
40.1-1.21_98

5. Кача,,rка

Вадим
Юрiйович

Нача.,rьник

цiльницi

Говариство з

lбмеженоrо
аrдповiдмьнrсrю
кСристiвськпй
гiрвичо-
}багачуsапьний
комбiпат>, ЦМП

нIIАоп
40.1_ 1.2l -98

d

б. Колесник
Дртем
Эергiйович

Електрик
цiльницi

lриватЕе
1кцlонерне
говариство
(полтавський
1рЕцчо-
tбагачува,'Iьний
(омбiнат), ЛМЦ

шIАоп
+0.1- 1 .21-98

j*



1 Экринник
Эергiй
Вiкторович

:lачальник
зiддiлу охорони
rрацi ЕК та ЩЗ

ПриватIiе
жцlон€ряс
гомриство
(поптавський

гiрвичо-
}багачувальЕий
комбiнат>, СПБ та
оп

цпАоп
40.1-1.21-98

;*

8. Федченко
Ценис
васильович

начальник
цiльницi

lриватне
жцiонерне
говариство
(полтавський
]lряичо-
lбага.тувальвий
комбiнат>_ lIМП

цI]Аоп
10.1- 1.21_98

у*

9. Яковлев
4ндрiй
Вiкторович

Нача,чьник
цiльницi

1риватне
жцlонерне
говариство
(полтавський
,iряичо-

!багач}ъа,lьний
<омбiяат>_ ПМП

jпАоп
10.1-l .2l -98

а*'

10. Ячменьов

Щмитро
миколайович

начальник
элlrкби
эксплуатацii

Приватне
жчiонерне
говариство
(полтавський
]lрничо_
lбагач}ва"тьций
комбiнат>. ПМП

цгIАоп
10.1-1.21_98

{"г \\
{_\]го,ж)внии

Ilяtl\,пыlо

ЛLРji(I]Р,'1

Голова KoMic

Члени KoMicii:

Щербак С.Л.

Гринюк В.А.

Афонiн С.О.


