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засИання KoMicii з перевiрки зцань
з питань охорони працi

20.11.2019 року

Комiсiя в складi:

м. Горiшнi Плавнi

Голови:

rIIFРБАкА С.Л. - начальника управлiння .Ц,ержпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

БРЕЗIrЪКОi М.С. - заступника начальника вiддiлу гiрничого
нагляду управлiння ,Щержпрацi у
полтавськiй обл.l

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навч,lпьно-методичного вiддiлу .ЩП ГНМЩ

АФОШНА С.О. - голови профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<Полтавський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10.20l8 року Nч 1l3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
прачi:
<<положення щодо застосування нарядiв-допускiв на виконання робiт пiдвищеноi
небезпеки в металургiйнiй промисловостi та залiзорудних гiрничо-
збагачувальних комбiнатах> (НГIАОП 27.0-a.03-19) у наступних сл5,.хачiв:

лъ
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiлпршсмство Правtлла Знас, не
зна€

l. Александренко
Сергiй
Олександрович

начальник
пiльницi у
Kap'epi

Приватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
]багачуваlьний
комбiнап. Гц

нпАоп
27.0-4.03- 19

у,*

2. Андрiсвський
олексiй
Анатолiйович

[нженер
безпеки руху

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувал ьяий
комбiнаD, СПБ та
эп

нпАоп
27.0-4.0з- l9

?/цzё

3. Буланкiн
Сергiй
Вiкторович

начальник
цiльницi

Приватне
шцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
rбагачувмьний
комбiнат). ЦВо

нпАоп
2,1,0-4.0з-19

rаё
,l. Герасименко

Юлiя
олександрiвна

lнженер з

эхорони працi

Приватне
лкцiонерне
говариство
<полтавський
^iрничо-

tбагачувальний
(омбiнат), спБ та
эп

шlАоп
27.0-4.03-19

/*

5. Горолечький
Олександр
Вiкторович

MexaHiK з

ремонту
устаткування у
Kap'cpi

Приватне
!кцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
}багачувмьний
комбiнат), ГЦ

шlАоп
27.0-4.03_19

б. Щробаха
ольга
миколаiвна

lнженер з
методологii
охорони працi

Приватне
акцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-збагачува-
пьний комбiнат)).
СпБ та оп

нпАоп
27.0-4.0з- l9

,/'*'



7. Жепко
Ва.,rерiй

ииколайович

Нача,T ьник

дiльницi

Iриватне
Lкцiонерне
овариство
(полтавський
,iрничо-

rбагачувмьний
(омбiнат), ЦВО

.шАоП
l7.0-4.0з-19

f*
8. Заryбибатько

Андрiй
миколайович

Електрик

фабрики

lриватне
кцiонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

}багачувмьний
<омбiнао. ДЗФ

lпАоп
27.0-4.0з- 19

у*

9. Кагал
Олександр
Петрович

Начальник ОВ.Ц,
збагачення

Приватне

говариство
(полтавський
гiрничо-
]багачувапьний
комбiнат>. ЛЗФ

нпАоп
z7.0-4.0з-]L9

/*

10. козленков
Микола
Гецнадiйович

Майстер ОВ,Щ

збагачення

Гlриватне
rкцiонерне

кполтавський
гiрничо-
}багачувмьний
KoMбiHaD. ДзФ

t{IlАоп
27.0-4.0з- 19

/-*

11. IIепьошкiна
Iетяна
Володимирiвна

Провiдний
iнженер з
охорони працi

Приватне
rкцiояеряе
говариство

гiрничо-
}багачувмьний
комбiнаD, СПБ m
оп

нilАоп
27.0_4,03- l9

7lta.€

|2. Марущак
Юрiй
олексiйович

Нача,rьник ОВ.Щ

флотацiйноi
цоводки
концентрату

Приватне
акцiонерне
товариство
(полтавськи й
гiрвичо-
збалачувальний
комбiнат). ДЗФ

нпАоп
27.0-4.0з-l9

{*

13. Мироненко
Олександр
Григорович

Этарший
иайстер

Приватне
жцiояерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнат)). ДЗФ

шIАоп
27.0-4.03_ 19

{*

14. Окороков
Свгенiй
Олександрович

Старший MexaHiK
] ремонту
устаткувапня у
Kap'epi

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбjнат)л Гп

нпАоп
27.0-4.0з- l9

,/*



15, Петренко
Андрiй
миколайович

начальник
цiльницi

Приватне
tкцiонерне
говариство
(полmвський
гiрничо-
збагачувмьний
комбiнат)).lшо

нпАоп
27.0-4.0з-19

/*

l6. потилiцин
Павло
Олександрович

Начальник OBn
}багачення

Приватне
eKuioBepHe
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувапьвий
комбiнат). ДзФ

нпАоп
z7.0-4.0з-l9

/*

17. Третяк
Вiталiй
Володимирович

Начазlьник ОВ,Щ

цроблення

Приватне
акцiонерне
Iовариство
(полтавський
гiрничо-
}6агачувмьний
комбiнат). ДзФ

нпАоп
z7.0-4.0з-1.9

{*

l8. Хоменко
[ван
Петрович

Начмьник
цiльницi

Пряватне
акцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
lбагачувмьний
комбiнаD), ЦВО

нпАоп
27.0-4.03- l9

/*

l9. чигвiнцев
Павло
Юрiйович

начальник
цiльницi у
Kap'epi

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнатll. Гц

шIАоп
27.0-4.03-19

,/*

20. Шаталова
Пюдмила
вiталiiвна

[нженер з
методологiТ
охорони прачi

Приватне
жцiонерне
юварrrство
кполтавський
:iрничо-
}багачувмьний
(омбiнаD), СПБ та
эп

нпАоп
27,0-4.03- l9

/*

Голова KoMicii:

*:"гоJlовниЙ
rивчАльно_
Iltjo,ц]ll.r{il

дяржпрдцl"
Члени KoMicii: в в.м.


