
дп "головниЙ нлвчАJIьно_мЕтодичниЙ цЕнтр дЕrлшрдцI"
(щI <гIrMIDD

протокол лlъ б- 21

засiдання l(oмicii з перевiркп знань
з питань охоронн працi

27.01.202l року м. Горiшнi ГIлавнi

комiсй в складi:

UIЕрБАкА с.л. - начадьника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

БЕСtИЛОВА В.О. - головного державного iнспекгора вiддiлу
нагJиду в машинобудуваннi та енергетицi

управлiння Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддirry ЩП flЛtД{

АФОНIНА С.О. - голови профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<<Полтавський ГЗК>

Голови:

членш Koмlcll:



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй обпастi вiд
23.12.2020 року Л! 53 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Правила охорони працi пiд час ремонту усrа,]кування на пiдприсмствах чорноi

металургiТ> (НПАОП 27. 1-1.06-08) у насryпних працiвникiв:

J\b

зltл

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правпла Знае, не
зна€

1. Блiнков
Цмитро
Элександрович

Головний
энергетик цеху

lривдтне
1кцlонерне
гомриство
(полmsський
,iрничо-

lбагачувальний
<омбiват>, ЛМЦ

нпАоп
27.1-1 .06-08

"/zZёE4

1 Гаврильченко
Павло
ПеT рович

Головний
иеханiк цеху

Приватне
лкцIонерне
говариство
i(полтавський
iiрвичо-
rбагачувальний
комбiнао, I{ШГ

нfиоп
27.1-1.0б-08

/*

3. Ковтяк
Ната,rя
днатолiiвна

i]Iачальник
зiддiлу аудиry,
иетодологii та
)татистики

Приватне
жцiонерне
tовариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувмьний
комбiнат>, СПБ та
оп

шIАоп
z7.] -1.06-08

J*
4. коваленко

Костянтин
миколайович

Головний
нженер цеху

lриватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

lбsгачувмьний
tомбiнат>, tЦllГ

нIIАоп
z7.1- 1.06-08

,/*

:)- Котенок
Микола
миколайович

Головний
энергетик цеху

lриватне
tкцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

tбагачувмьний
(омбiнаD)_ I IIl IГ

нпАоп
27.1_1.06-08

,/*

6. депьошкiна
Iетяна
Володимирiвна

Провiдний
lнженер з
охорони працi

Приватне
лкцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо_
]багачувмьний
комбiнат), спБ та
эп

цпАоп
27.1-1.06-08

,/*



1 MiHbKoB
Едуард
Володимирович

Молодший
шженер з
эхорони працi

Приватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
'rрничо-
iбалачувмьний
сомбiнат>, СПБ та
)п

нпАоп
27.1-1.06-08

Е. Опря
Вадим
ГIетрович

Нача,rьник
элужби ТО ЗФ

Приватне
lкцrонерне
говариство
(полтавський
,lрничо-

lбагачувмьний
(омбiват). лзФ

нfиоп
27.1-1.06-08

7zzzё4
9. Ульянов

[лля
Володимирович

MexaHiK дiльниц Приватне
lKuioHepHe
говариство
кполтавський
-iрничо-

tбагачува,,lьний
<омбiнат>, ЛМЦ

шъоп
27,1_ 1.06-08

s,*
l0. Чернявська

Лiдiя
Олександрiвна

ГIровiдний
iнженер з
охорони працi

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
-iрничо_

!багачувальний
(омбiнат). сПБ та
эп

нIlАоп
27.1-1.06-08

;*

tl. Чухало
Павло
ГIавлович

Цачальник бюро
охорони працi

Приватне
лкцiонерне
говариство
rполтавський
,iрничо-

tбагачувмьний
ФмбiнаD, СПБ та
)п

нfIАоп
27.1- 1.06-08

?1ZZzё4

12. Шестак
Сергiй
Анатолiйович

ffi

цачальник
]iддiлу охорони
цацi ПК

N

Приватне
жц]онерне
говариство
tполтавський
.lрничо-

tбагачувальний
сомбiнао. СПБ та
]п

нпАоп
27.1_t.06-08

?лсZzё
(

Голова KoMi #
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л:-_J- Щербак С.Л.
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Члени KoMicii:

\1Б
а# зfз:+ й""

?
w
Mll Афонiн С.О


