
24 .1 l ,2020 року

л Комiсiя в складi:

Голови:

членiв KoMicii:

дп,,головний нлвчАльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕР)iшрлцI"
дп,d-IilдID

протокол лъ 305-20

засИання KoMicii з перевiрки знапь
з питань охорони працi

м, Горiшнi Гlпавнi

rrIFрБдкд с,л. - начальника управлiння !ержпрацi у
Полтавськiй областi;

БЕсгиловА в.о. - гоповного державного iнспектора вiддiлу
нагпяд/ в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння !ержпрацi у Полтавськiй обrI.;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчыIьно-методичного вiдцiлу {П ГНМl {

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



створеца на цiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01 ,l0.20l 8 року Nо 1 13 перевiрила знання законодавчих aKTiB з пи,r.ань охорtlни
працl:
<Правила охорони t'tрацi пiд час виконання робiт на висотi> (нпдоп 0.00-1.I 5-
07) у настулних слухач iB:
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Прiзвцще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, rlc

1. Антонов
Щмитро
Сергiйович

[нженер з

Iехнlчного
нагпяду

llриватне
акцiонерне
товарисгво
(полтавський
гiрничо-
збагачувмьний
комбiнаD, СПБ та
оп

нIlАоп
0.00- 1.15-07

1*
василенко
Свiтлана
Володимирiвна

[нженер з
охорони працi

Приватне
rKuioHepHe

(полтавський
'iрничо-

'багачувальлийtoMбiHaTll, СПБ та
)л

нгlАоп
0.00- 1 , 15-07

не

з. Ждан
KpicTiHa
Олександрiвна

Тровiдний
нженер з
rхорони працi

Прива-гне

I0вариство
(ПоJ1,1авсьkий

гiрничо-
]багачувмьний
комбiнаD, СПБ та
fIl

FIпАоп
0.00- 1 , 15-07

/*

4. Жовтяк
Натмя
AHaTo;riTBHa

начальник
вiддrлу аудиту,
методологiТ та
этатистики

Приватне

l([lолтавський

!багачувмьний
(омбiнат), СПБ та
lп

нпАоп
0.00_ 1 ,15_07

",|zzzё<r

Iльiн
Олександр
Анатолiйович

Провiдний
lнженер з
охорони працi

Приватне

(гlолтавський
гlрничо-
]багачувмьний
{омбiнаD, СПБ та,)п

tпАоп
.00-1,15_07

J**
6. Кова,тенко

Костянтин
миколайович

Головний
iнженер цеху

Приватне
1кцiонерне

(полтавський

}багачувмьний
(омбiнаD. ЦШГ

tпАоп
,00- 1. 15_07

- lzaE
/,



7. Полоцька
Тетяна
Григорiвна

lнженер з
эхорони працi

Приватне
акцlонерне

зполтавський
гlрничо-

]багачува,lьний
комбiнаD, СПБ та
эп

нпАоп
D.00- 1.15_07

а lz4€d
8. Полторанос

Щенис
Юрiйович

Провiдний
iнженер з
охорони працi

Привдтне
акцiонерне

кполтавський
гiрничо-
lбагачувмьний
комбiнат), спБ та
эп

нгlАоп
c.00_1.15-07

ре

9. Uашин
Олександр
Володимирович

начальник
цiльничi

Приватне

говариство
(полтавсь кий
гlрничо-
rбагачувмьний
<oMбiHaTll, СВЛ

нпАоп
с.00- 1 ,l5_07

/*"

10. Lкринник
Сергiй
Вiкторович

Нача.rьник
вiддiлу охорони
працi ЕК та ЩЗ

Приватне
акцiонерне

кполтавський
гiркичо-
]багачувмьний
rомбiнаD. СПБ та
fп

шlАоll
c.00-1.15-07

-/ZQE
/

l1. Чухало
ГIавло
Павлович

Начальник бюро
охорони працi

Приватне
lкцlонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

lбагачувмьний
(омбiнаD, СЛБ та
fп

нпАоп
0,00_1.]5-07

d*
12. Шевченко

евген
Валерiйович

Е

начапьник
цiльницi

Приватне
]кцlонерне
говариство
(полтавський
'lрничо-

Фмбjнат), сВЛ

нtL{оп
0.00-1, I5_07

1Zе
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Голова KoMicii: Щербак

паJIов В.о,

й

Члеци KoMiciT:

Афонiн С.О.

в.м.


