
дп'головниЙ нАвчлльно_п{ЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрАцl"
(ДП (ГНМЦ,'

протокол J\b 152 - 21

засИання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

28,04.202l року м. Горiшнi Плавнi

комiсiя в складi:

IrIЕрБдкд с.л. - начаJIьника управлiння .Щержпрацi у
IIолтавськiй областi;

ГЛАДЕНЬКОГО В,М. - lоловного державного iнспектора сектору
rIагляду в будiвництвi, котлонаглядi, на
]ранспортi та зв'язку вiддi.ту нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'сктах
пiдвищеноi небезпеки Управпiння
l]ержпрацi в Полтавськiй обл,;

АСТАХОВАВ.М. -fiачаlльникаГорiшньоплавнiвського
rIавч{лльно-методичного вiддiлу ЩГI ГНМI_{

- I,олови гtервинноi органiзацii профспiлки

Голови:

членrв KoMlclr:

АФонlнА с.о,
мета,rургiв та гiрникiв УкраiЪи



створена на пiдставi наказу Управлiння l]ержпрачi у Полтавськiй областi вiд
2З.12,2020 року No 53перевiрила зяання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
<Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс лiд
тискоv. 1l-tЛИОП 0.00-],81_18 ) у наст) пних прачiвникiв:

м
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Знас, ltc
знас

l. днтонов
Дндрiй
Володимирович

Цача,.rьник

цiльницi

Приватне
акцlонерне

(полтавський

збагачува,rьний
комбiнат).
IIАсутп

.{ПАоП
].00-1.81-18 HL

/*

2. Баля
Юрiй
Григорович

начальник
элужби

Приватне
акцiонерне

(полтавський
гiрничо-
збаr ачуваrьний
комбiнатD з]i

цtиоп
].00-1.81-18

,j*
3, Бугай

днтон
Дндрiйович

tнженер-
энергетик

Приватне
акцiонсрне
Iоаариство
кполтавський
гlрничо-
збагачувмыIий

цпАоп
].00-1.81-18

4. Карасюк
днастасiя
Элександрiвна

Молодший
lнженер з
эхорони працi

Приватне
акцlоllерllе
Iовариство
кполтавський
гlрвичо-
]багачувмьний
комбittаD, СПБ Ia
оп

нпАоп
).00-l.8l_18

лк
<&ае

/

5_ Ианько
[гор
Пеонiдович

3аступник
головного
энергетика

ГIриватне
1кцlонерне

rполтавсьхий
,lрничо

,багачувмьний
rомбiнаD, вГв

чпАоп
),00_1,8t 18

.y'*n

6. MjHbKoB
Едуард
Володимирович

Иолодtлий
iнженер з

эхорони працi

lpиBaTlle

говариство
<поrlгавський
-lрничо-

tбагачувапьний
(омбiнаD, СПБ та
]п

нпА оп
0.00-1.81-1E



1. Иосiн
Эергiй
Володимирович

Головний
iнженер uexy

lриватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гlрничо-
lбагачральний
комбiнао, ЗЦ

нпАоп
0.00- 1 ,81- 18

н4е

8. Иотрiй
Элег
[ванович

нача-rrьник
[абораторii

lIриватне
lкцlонерне

(полтавський
гiрничо-
]багач)вмьний
комбiнао, ЕТК та
квп

цпАоп
].00- 1.81_ 18

Jn*
9. Эакара

Эергiй
ииколайович

МолодIлий
iнженер з
охорони прац1

lриватне
жцlонерне
говариство
(полтаsський
ilрничо_
]багачувальяий
комбiнао, СПБ та
оп

нпАоп
0.00-1 81- 18

,/*

|0. Шевченко
3вген
Валерiйович

цачальник
цiльницi

:lриватне
rкцlонерне
говариство
(полтавський

гiрничо-
}багачувальний
комбiнаD. СВЛ

tIIАоп
.00- 1 ,8 1_ 18

,/*

Щербак С,Л.

Гладенький В.

Голова KoMiciT:

Члени KoMicii: Астахов в.м,

Афонiн С.О.

мстф{иiА|йii

лt}'ЖпрдuI-

:::ly]^,",-.#,


