
дп,,головниЙ нлвчлльно-мЕтодичн ий цЕнтр дЕржпрлцр,
ЦП <гНПДД))

пРоТокоЛ Ns 262 -2l
засiданпя KoMicii з перевiрки знаIIь

з питаrrь охоронп працi

22,06,202| року м. Горiшrri Плавнi

Комiсiя в складi:

rrIFРБАКА С.Л. - начальника Управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

.ЯРЕТИКА В.В. - головIIого державного Iнспек,гора сек,[ору
наглялу на виробництвi i на об'сктах
пiдвищеноТ небезпеки вiддiлу нагляду в

промисJlовостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищенноТ небезпеки Управлiння

,Щержпрацi у Полтавськiй обrr.;

АСТАХОВАВ.М. -начапьникаГорiшньоплавнiвського
навчzIпьно-методичного вiддiлу ДП ГНМЦ;

- гоJIови первинноi органiзацii профспi:lки

Голови:

членlв Koмlcll:

АФонIнА с.о.
мета.лургiв та гiрникiв Украiни (за зголоIо)



створена на пiдставi нак:rзу Управлiння .Щержпрачi у Полтавськiй областi Bilt
2З,|2,2020 року Nэ 53 перевiрила знан ня законодавчих aKTiB з п итань охороIIи
прачi:

"правила безпеки при зберiганнi. перевезеннi la засгосуваннi сильнодiIочич
них Dечовин)) (НПАоП 0.00- 1.45-69 них сл хачlв:

лъ
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Зtrас, tlc
зIlа с

1. Цавиденко
Катерина
Володимирiвна

Фахiвець lриватнс
lкцiolreptle

<полтавський

tбагачувмьний
tолrбiнат> CB II

цпАоп
].00- ] -45-69

у,,*

2. 3ахарченко
[нна
Володимирiвна

начшrыtик
цiльницi

Приватне

товарисlво
(полтаltський
гlрllичо-
збагачуваTьний

комбiнаD. сВЛ

цIIАоIl
],00- l .45-69

3. Иолryховська
|рина
ииколаiвна

Этарtпий
фахiвець

Приватне

(полтавський
гlрничо-
збагачувлlьний
KoltбiHaTll, Cl]Jl

цпАоп
].00-1.45-69

J*
4. lBaHoBa

Иарина
ииколаiвна

3авiдувач складу Приватне

(полтавський

]багачувмьtlий
колlбiнаI>. СВЛ

нпАоп
0.00-1.45-69

/*

Котяхова
Свгенiя
свгенiiвна

Паборант
кiмiчного
лналiзу

l Iриватllе

(llол lаRський

rбагачувмьний
коNlбiнаl,). слУЯ

нпАоп
0.00- l .45-69

/*

6. Эсiрна
Надiя
\4иколаiвна

Начаlыtик групи Ilриватtlе
акцlоIIерне

(l1олгаsський

]багачувмьний
комбiнаD, слУЯ

нпАоп
].00- ] ,45-69

J*
Паламарчук
tолiя
ииколаiвна

Старший
комiрник

lриватне акцiо-
lepIle 1овариство
(полтавський
iрrrичо-
tбагачувzurьний
(омбiнат). СВл

нпАоп
).00_ 1 .45-69 l*



8. Слинько
[рина
Юрi'rЪна

Начальник групи lриватне
rкцlонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

lбагачувмьний
tомбiнат>. СлУЯ

цпАоп
].00_ 1.45-69

/*

9. ]тагiнська
)льга
Элегiвна

-таршии
комiрник

lриватне
tкцiояерне
говаряство
(полтавський
,iрничо-

]багачувальний
<омбiнатD. сВл

цпАоп
],00-1.45-69

10. Шевченко
Эвген
Валерiйович

начальник
цiльницi

Приватне

rcвариство
(полтавський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнао. Свл

цпАоп
].00- 1.45-69

J,=

Голова KoMiciT:

Члени KoMicii:

Щербак С,Л,

к В.В. Астахов В.М.

Афонiн С.О.


