
дп,,головниЙ нАвчАльно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдц|"
ЦП (ГНМЦ))

протокол лЪ 4l0_ 19

засИання KoMicii з перевiрки зtlань
з питань охорони працi

22.1 1.20l9 року

Комiсiя в складi:

Голови:

членlв KoMIclI:

м. Горiшнi f[павнi

ЩЕРБАКА С.Л. - начальника управлiння flержпрачi у
полтавськiй областil

БЕспАловАв.О. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М, -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу .ЩI ГНМl{

АФонIнА с.о. - голови профспiлкового KoMiTery ПрАТ
(Полтавський ГЗк>



створена на пiдставi наказу Управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01,10.20l8 року Л! 113 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
прачi:
кЛравила охорони прачi пiд час ремонry устаткування на пiдприсмствах чорноI

металургii> (НfИОП 27.1-1.06-08) у насryпних працiвникiв:

л!
зltl

Прiзвице, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правпла Знас, не
зна€

1. Антоненко
Сергiй
миколайович

начальник
цiльницi

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiряичо-
]багачувальний
комбiнао. Цво

нIIАоп
27.1- 1.06-08

2. Безуглий
слег
Юрiйович

[нженер з
эхорони прачi

Приватне
жцiонерне
Iовариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувмьний
комбiнат), СПБ та
оп

нпАоп
27.1- l ,06_08

7,zае

J. Воевода
Анна
михайлiвна

Iнженер з

охорони прачi

Приватне
rкцiонерне

kполтавський
:iрничо-
tбалачува"lьний
комбiнаD), СПБ та
эп

шиоп
27.1- 1.06-08

,f*"
4. Головкiн

евген
Валерiйович

Головний
iнженер цеху

Приватяе
жцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
,багачувальний
комбiнат)_ ЛМU

нпАоп
27.1-1.06-08

Щерев'янко
Андрiй
миколайович

начальник
цiльницi

Приватне
жцiонерне
tоваристао
кполтавський
гiрничо-
tбагачувмьний
комбiнат>,
tIАсутп

нпАоп
27. 1_ 1.06-08

6. Ждан
KpicTiHa
Олександрiвна

Провiдний
lцженер з
охорони працi

Г[риватне
жцiонерне
говариство
кполтавський
гiрвичо-
}багачувмьний
{омбiнаD, СПБ та
)п

нгиоп
27.1-1.06-08

7щ

у*



7. lBaHoB
станiслав
станiславович

Засryпник
головного
iнженера цеху

Приватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

!багачувальний
(омбiнаD), ЛМЦ

шъоп
27.1-1.06_08

8. калашникова
Iетяна
Григорiвна

Молодший
iнженер з
охорони прачi
пк

Приватне
rкцiонерне
говариство
(по,птавський

гiрничо-
tбагачувальний
комбiнат), СПБ та
эп

нIIАоп
27.1-1.06-08

7r'*

9. Капустянський
Костянтин
Вiкторович

начальник
элужби
гехнiчного
эбслуговування
цеху

Приватне
жцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
rбагачувмьний
комбiяаD. цВо

нпАоп
27.1_1.06-08

7zae

10. Кривошапка
Максим
Юрiйович

3асryпник
циректора з ТО
Iа ЗВ

lриватне
жцiонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

]багачувальний
<омбiнат>

нпАоп
27.1-1.06-08

l1. Ноженко
Володимир
Вiкторович

3аступник
циректора з ТО
ra ЗВ

Приватне
tкцiонерне

(полтавський
,iрничо-

lбагачувальний
{омбiнат)

нпАоп
27.1_1,06_08

12. Попов
Андрiй
Григорович

MexaHiK з
надiйностi

Гlриватне
rкцiояерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

tбагачувальний
(омбiнат)_ Вно

нIIАоп
27.1-1.06-08

7*'
13. Прутян

Свгенiй
миколайович

Начальник цеху Приватне
жцiонерне
говариство
1полтавський
-iрничо-

!багачувальний
(омбiнат>. РСЦ

шlАоп
Z7.1-1.06-08

-/'*

1.1. Свистун
Роман
АНТОНОВИЧ

B.o.MexaHiKa Приватне
акцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнат)). ЛМЦ

нпАоп
27.1-1.06_08

/*"



l5. Степанча
Олексанлр
Володимирович

tнженер з
охорони працi

Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачув&,Iьний
комбiнаD, СПБ та
Dп

нIIАоп
z7.1-1.0б-08

1б. Гитянюк
Микола
миколайович

начальник
цiльницi

Приватне
лкцiояерне
говариство
(полтавський
гiрн чо-
]багачува,Iьний
комбiяат>_ ЛМII

нIlАоп
27,1_ 1 .06_08

17. Фесенко
Свгенiй
вiта.riйович

начальник
дiльницi

Приватне
lкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнат>,
tисутп

цпАоп
27,1_ 1 ,06-08

Голова KoMicii:

стахов В.М.
iiяgялtй

:{*ffi,р
Rт/,1!U,

Члени KoMiciT:


