
дп,,головниЙ цлвчмьно_мЕтодиr{ниЙ цЕнтр дЕржпрдjцI"
(цп (сIrмцD

протокол J\t 194- 21

засiдання I(oMicii з перевiркп зцань
з питань охоронIl працi

25.05.20210 року

Комiсiя в складi:

Голови:

]I lFрБдс{ с.л.

членrв Koмlcll:

м. Горiшнi Плавнi

- начаJIьника управлiпrrя ffер;кпрацi у
Полтавськiй областi;

жАБод.Е. - головного державного 1нспектора сектору
нагляду на виробництвi i на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки вiддirrу цагляду в
промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищенноТ небезлеки Управлillня
Держпрацi у Полтавськiй областl;

АСТАХОВАВ,М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчаJIьно-методичного вiддiлу flП ГlIN4_Щ

АФОШFИ С.О, - голови первинноТ органiзачii
профспiлки металургiв та гiрникiв Украiни
(за згодою)



створена на пiдставi наказу Управлiння [ержпрацi у Полтавськiй областi вiд
23,12.2020 року Nч 53 перевlрила знаttня законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
<Правила безпеки систем газопостачання> (НПАОП 0.00-1,76-15) у наступних

чlв:

Ns
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Зпае, lIe
зна€

1. Jугай
днтон
Дндрiйович

tнженер-
]нергетик

lриватне
lкц,Oнерне
говариство
(полтавський

rбагачувапьний
комб;наD, ВГЕ

цпАоп
]-00-l,76_15

,/"*

7 iоловкiн
jвген
Валерiйович

Головний
,нженер цеху

lриватяе
rкцiонерне
rовариство
(Пол,гавський
-iрничо-

lбагачувальний
rоNlбiнат). ЛМЦ

цпАоп
).00-1.76-15

i*
з. Губар

Володимир
[ванович

Головний
iнженер чеху

lриватне
кцlонерне
говариство
(полтавський
,lрничо-

]багачувлlьний
комбiнап. Цвгп

нпАоп
0.00- 1.76- l5

4. Щ'яченко
Юрiй
Элександрович

3аступник
:IачаJlьника цеху

lриватне
]кцlонерне

(ПоJтавський
г,рничо-
]6агачувмьний
комбiнат>, ЦВО

цпАоII
),00- 1 .76-15

?kаz
4

5. Ковтяк
Иикопа
Володимирович

Цача],Iьник цеху lриватне

говариство
(Ilолтавський

гlрничо-
]багачувальний
комбiнаD. ЛМЦ

цпАоп
].00-1.7б_15

?/аZl-ё
4

6. ]ейман
Сергiй
Олександрович

Головний
iнженер служби

Приватне

(полтавський
гiрничо-
]багачува;lьний
коvбiнатll_ Свл

FlIIАоп
].00- 1 .76- 15

jn*

1. Корнссв
Андрiй
Володимирович

начальник
эсновноi
виробничоi
цiльницi

Приватне акцIо-
lcPHe товариство
(полтавський
гlрничо-
]багачува-пьний
комбiнlrl,), ЦВО

нпАоп
0,00- 1 ,76- 15

,уо*



J*
.00-1.76_15

мбiнат)), ВгЕ

астчпник

нергетиканlдович

/*

.00_1.76-I5
астчпник
чапьника цеху

J*
.00-1.76_ 15

чуваJrьяий
iHaTll. СВЛ

вген
алерiЙович

<l rrЕТоДичFi'll uЕнтт li
iV*t>вгtе1", 1.Голова KoMicii:

Ьени

Щербак С.Л.

або Д.В. ов В.М,

Афонiн С.О.


