
дп,!головниЙ нлвчлльно-мЕтодичний цЕнтр дЕржпрлцl"
ЦП dHMII")

протокол J\} 350 - 21

засiдапuя KoMicii з перевiрки зIlань
з пптапь охоронп працi

м. Горiшнi Плавпi27 .07 ,202l' року

Комiсiя в складi:

Голови:

щЕрБАкАс.л.

членlв KoMlcll:

- начальника управлiння Щерrкпрацi у
Полтавськiй областi;

глАдЕнького в.м. - гоJlовного державного 1нспектора ceкT,opy

нагляду в будiвництвi, котлонаглядi, на

транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'сктах

пiдвиценоi небезпеки Упраl]лiння

Щержпрацi в Полтавськiй обlr,;

АстАховАв.М. -начаJlьникаГорiшньоплавнiвського
навчillrьно-методичного вiллiлу,ЩП ГI,IМL\

дФонIнА с.о, - голови первиItItоТ органiзачii профспi,llки

мета,T ургiв та гiрникiв Украiни (за згодоIо)



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй областi Bi11

23,|2.2020 року N9 53перевiрила з]Iання законодавчих aKTiB з литань oxoporlI,1

працi:
<fIравила охорони працi пiл час експлуатацii обладнання, що працlос пiд

lиском- (НПАОП 0,00- 1.8I- l8 )) IIас,lупних прачiвникiв:

л!
з/п

Прiзвиlцс, iм'я та
по ба,гьковi

Посада Пiдпрпсмство Правила Зпас, trc
lllla€

l Щ'яченко
IОрiй
Элексанлрович

3аступtIик
1ачiulыtика цсху

lриватнс
tкцlоlIерllе
говариство
(полтавський
,1рничо

rбагаqувмьний
ror,rбiHaTll, LlBO

нпАоп
0.00- 1 ,8 1- 1 8

"/{al4

z Корсакова
[рина
Ba,repiTBIla

ПровiдrIий
iIlжettep з

эхорони працl

:lриватlIе
кцiонерне

(ПолтаLrський
-iрничо-

]багачуваjьний

комбiна)), cl lБ 1а
эп

нпАоп
].00- l .81- 18

3 Котова
fамiла
Володимирiвна

LТачаllыlик цеху Привагtiс

(полтавський
гiрвичо-
збагачувалыrий
комбiнат), ТСЦ

t-lлАогI
0.00-1.8I-18

/о*

4. Кульчиtrський
Олег
Iванович

[-1ачалыlик
цUlьницl

llриватне

гlрпичо-
збагачува.lыlий
колrбiнат>_ ССС

ttпАоп
],00-1 81- 18

,jo*
пепьошtкitIа
Iетяна
[}олодимирilrrIа

Провiдrrий
lIIжelIep з

охороl]и прач

Приватtlе

]багачувальний
комбiнат>, СllБ та
оп

:lПАоП
,) 

00-1 81- l

,/*

6. ]Jихожоlt
Элексан){р
ииколайович

[1ровiдtrий
(lахывсt lb

lриRагне

]багачувмыlий
{оп{бiнаD, сСС

нпАоп
0,00- l 8i-18

,Уо*



,7. Назаренко
Элексiй
Вiкторович

Заступник
начальника цеху

Приватне
лкцiонерне
говариство
(полтавський
гlрничо-
]багачувмьний
комбiнат>.lIВо

нпАогI
D.00- 1.8l -18

/*n

8. цаливайко
Элексанлр
Вiкторович

начальник
цiльницi

]риватне

(полтавський
1рничо-
lбагачувальний
{омбiнат), Ссс

цпАоп
).00- 1.8l - I8 ке

lo*
9. Похилий

Слексанлр
Элександрович

началыtик
цiльницi

Приватне
tкцlонерне
говариство
кполтавський

]багачувальний
комбiнат>,
tисутп

цпАоп
э.00- 1 .81- 18

10. JIестак
Эергiй
дrtатолiйович

-lачальник

зiддiлу ОП ПК
lриватt!е
lкцlонерне
говарисгво
(полтавський

]6агачувмьний
<омбiнат>, СПБ та
]п

цпАоп
].00- 1.8l - l8

/*

Голова KoMicit:

Члени KoMicii:

Щербак С.Л.

Афонiн С.О.


