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29.12.2021 року

комiсiя в складi:

Голови:

IцЕрБАкА с.л.

членlв комlс11:

засiдання KoMicii з перевiрки зЕань
з питань охорони працl

м. Горiшнi ГIлавнr

- начЕLльника управлiння,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

глАдЕНькогО в.м. - головного державного 1нспектора сектору

нагляду в будiвництвi, котлонаглядi на

транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисловостi, АIIК та СКС та на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння

Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

БЕзручкд о.в. - начЕ}льника Горiшньоплавнiвського
навчаJIьно-методичного вiддiлу ДП ГНМЦ

дФонIFIд с.о. - голови первинноi органiзацii профспrлки
метilлургiв та гiрникiв Украiни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Управпiння,щержпрацi у Полтавськiй областi вiд

Ig.o7 .2о21 рокУ ]ф 61 IIеревiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
<правила охорони працi пiд час експл /атацii обладнання, що працюс пlд

,""*o*u (нпАоП 0.00-1.81-18 ) у настуlrних слухачiв:

Nb

з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Знае, не
зна€

1. Богатирьов
Костянтин
ииколайович

Головний
энергетик

ГIриватне
rкцiонерне
tовариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>

t{пАоп
).00-1.81_18

знае

2. Кенебас
Эергiй
этанiславович

3нергетик цеху Приватне
лкцiонерне
tовариство
кполтавський
гiрничо-
збагачъальний
комбiнат>, РСЦ

t{пАоп
).00-1.81_1в

бнаL

3. коваленко
Костянтин
ииколайович

Головний
iнженер цеху

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>, ЦШГ

t{пАоп
].00-1.81_18

бн оё

4. Паryл
Элександр
Анатолiйович

.Iачальник
котельнi

1риватне
tкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>, ТСЩ

t{IIАоп
).00_1.81_18

gаТ,!еч

5. пашковський
Эергiй
Вiкторович

Головний
iнженер цеху

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ЦМП

t{пАоп
).00-1.81_18

знqе

б. Прокопенко
Эксана
[Jолодимирiвна

Провiдний
iнженер з
методологii
охорони працi та
промисловоi
безпеки

Jриватне
tкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>,
0опор

t{IIАоп
).00-1.81_18

знqе



7. Эагайдак
Гетяна

Володимирiвна

Lнженер з
)хорони працi

1риватне
tкцiонерне
говариство
<полтавський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>,
]опор

t-IпАоп
).00- 1 .8 1_ 1 8

зное

8. Сторож
Наталiя
Анатолiiвна

Щиректор з
промисловоi
5езпеки та
]хорони працi

Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>

t{пАоп
).00-1.81_18

знае

9. Терня
Элена
[горiвна

Иенеджер
эбслуговування
эб'ектiв

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачува-ltьний
комбiнат>. ССС

t{пАоп
).00-1.81-18

[Наь

10. Ясинська
ГIюдмила
вiталiiвна

Провiдний
}ахiвець

Jриватне
жцiонерне
говариство
<полтавський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>, ССС

t{IIАоп
э.00-1.81-18

dHOe

Голова KoMiciI:

Члени KoMiciT:

к С.Л.

ький В.М. Безруlко О.В.

Афонiн


