
ДП "ГОЛОВНИЙ 
НЛВЧЛЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦГ,

(ЩI(<гНМЦ,,)

протокол лъ 408 - 19

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

27.11.2019 року м. Горiшнi Гlпавнi

Комiсiя в складi:

Голови:

IIIFРБАIQ{ с.Л. - начаJIьника управлiння .Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

БЕСГIАЛОВА В.О. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу [П ГНМЩ

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

ГАВРИЛЮКА А.С. - уповновокеноi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<еристiвський ГЗК>



СТВОРеНа на пiдставi наказу Управлiння {ержпрацi у Полтавськiй областi вiд
0l. |0.20l8 року J,{! ll3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з охорони прачi,
гlгlсни працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки,

безпожежноj безпеки (Загальний курс з оП) у наступних працiвникiв:
лi
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Знас, не
зна€

1. Андрiсвський
олексiй
днатолiйович

tнженер з
бсзпеки руху

Приватне
акцiонерне
Iовариство
(полтавський
гiрничо_збагачувя-
пьний комбiнат).
СПБ та оп

загальний
курс з ОП

/*n
2. Артеменко

Сергiй
Олександрович

В.о.начальника
вlддlлу

Iовариство з
эбмежевою
вiдповiдмьнiстю
к€ристiвський
гiрничо-
tбалачувмьний
комбiнат). вкП

загальний
курс з ОП

а*

t головченко
Ханна
Анатолiiъна

цачальник
вiддiлу
]кJIадського
господарства

Приватне
акцiонерне
ювариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувмьний
комбiяаD. сВЛ

загальний
курс з ОП

а*

4. [ванець
Олександр
миколайович

Начальник цеху Iовариство з
эбмеженою
вiдповiдмьнiстю
к€ристiвський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнаD, ЦМП

загальний
курс з ОП

d,*
5. Огорсв

Олександр
Вiкторович

Заступник
начальника
элужби

Приватне
акцiонерне
ювариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнао. ЗЦ

загальний
курс з ОП

7/1аё

6. околiта
BiKTop
миколайович

Заступник
Ltачальника
виробничого
вiддiлу

Приватне
rкцiонерне

(полтавський
'iрничо-
lбагачувальний
(омбiнат), ВВ

загальний
курс з ОП

л*,

Проворченко
олег
валентинович

MexaHiK цеху Приватне
tкцiонеряе
гоаариство
кполтавський
гiрничо-
багачува,,rьн и й
юмбiнат>, ЗII

загальний
курс з ОП

7/1ае



8. Редченко
[рина
Григорiвна

]астчпник
головного лiкаря

Приватне
акцiояерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачувал ьн и й

комбiнатr. Мсч

3агальний
курс з ОП

9. Сафонов
Ваперiй
Володимирович

начальник
покомотивноi
элужби

Приватне
лкцiонерне

(полтавський
гiрничо-
rбагачувмьний
комбiнат>. ЗЦ

загальний
курс з ОП

у"*

l0. Ясинський
3ергiй
миколайович

Головний
iнженер цеху

Приватне
lкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрнйчо-
rбагачувмьний
комбiнат). ЦБТ

загальний
курс з ОП

7/4аё

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

бр,ýiголовпий
tцвчыlьвоi

дЕржпрАцf,
rф2зз7Oз96_

стахов В_М.

Гаврилюк А.С.


