
дп,,головниЙ нлвчлльно_мЕтодиtIниЙ цЕнтр дЕржIIрАцI"
(ДП (<ГНМID)

протокол ль 639 -2l
засiдання Koмicii з перевiрки знань

з питань охорони працi

м. Горiшнi Плавнi|.2021 року

Коlrлiсiя в складi:

нlв комlс11:

розумного о.м.

гринюкА в.А.

БЕзручкА о.в.

сЕник о.о.

першого заступника начаJIьника
Управлiння,Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

- заступника начальника вiддiлу в

промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння

Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

- начальника Горiшньоплавнiвсъкого
навчаJIьно-методичного вiддiлу ДП ГНШI

- ylloBнoBaжeHoi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<еристiвський ГЗК> (за згодою)
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)рена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

)7.2021 року }ф 61 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

цi:
)авила безпечноТ експлуатацii електроустановок споживачiв> (НIIАоп 40. 1-

t-9S) у наступних слухачiв:

N9

з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Знае, не
зна€

1 Щзигуненко
Эергiй
ииколайович

Этарший
энергетик

Говариство з

rбмеженою
зiдповiдапьнiстю
<Сристiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>, УкБI

нпАоп
40.1-1 .2|-98

JHqg

2 Кузьмiнський
[гор
вячеславович

3лектромеханiк Говариство з

эбмеженою
вiдповiдаrrьнiстю
кСристiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ЦРГо

tIпАоп
10.1_1.21_98

JнФе

3 Кулик
Слександр
Дндрiйович

Провiдний
iнженер з охорони
працi

Говариство з

>бмеженою
зiдповiдаrrьнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. СоП

1IIАоп
+0.1-1 .2|-98

б 
наё

4 [итовченко
Иикола
днатолiйович

В.о.електромеханi
ка пiдземноi
цiльницi

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ПВР

t{IIАоп
10.1_1 .21-98

J* q*

)лiйник
iорис
ииколайович

Провiдний
iнженер-енергетик

Говариство з

lбмеженою
зiдповiдальнiстю
<Сристiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>, ЕТВ

t{пАоп
40. 1_ 1 .21-98

знаё

( Эхрiменко
Элександр
элексiйович

Енергетик з
налагодження

Говариство з

эбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
lбагачува-пьний
комбiнат>, УКБI

tIпАоп
+0.1_1.21_98

ьнае



7 Гкачов
Павло
Юрiйович

Електромеханiк
пiдземноТ дiльницi

Iовариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ПВР

t{IIАоп
10.1-1 .2I-98

1нчь

8
Володимир
ииколайович

Этарший
энергетик у
Kap'cpi

Говариство з

rбмеженою
зiдповiда-пьнiстю
<€ристiвський
,iрничо-

lбагачувальний
<омбiнат>. LIBP

t-IпАоп
40.1-1.21-98

?Наеv

9 Чиж
Свгенiй
[горович

Головний
энергетик

Iовариство з

эбмеженою
вiдповiда-пьнiстю
керистiвський
гiрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. ЕТВ

t{IIАоп
40. 1- 1 .21-98

1( LLIмаль

Элександр
Элександрович

Електромеханiк
riдземний

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
к€ристiвський
:iрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ЦВР

t{IIАоп
10.1_1.21-98

не

зq!c,,f,л

Го ова комlс11: Розумний

и комlс11: Гринюк В.А. 7 Безруrко О.В.

Сеник о.о.


