
ДП,,ГОЛОВНИЙ НАВЧЛЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
СЦП<dНМЦ'

протоколм 440_19

засiдання I(oмicii з перевiркп знань
3 питань охорони працi

23.12.2019 року м. Горiшнi ГLпавнi

Комiсiя в складi:

rlIFрБдкд с.л. - начальника управлiння !ержпрацi у
Полтавськiй областi;

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

АстАховАв.М. -начаJIьникаГорiшньоплавнiвського
навчаJIьно-методичного вiддiлу ЩП ГНМЩ

АФонIнА с.о. - голови профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<Полтавський ГЗК>>

Голови:

членlв Koмlcll:



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрачi у Полтавськiй областi вiд
0l . l0.20l8 року N l | 3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з охорони прачi,
гiгiсни прачi, наданriя домедичноТ допомоги потерпiлим, електробезпеки,
пожежноi безпеки з оп) у наступних чlв:
л!
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Зна€, не

зна€
l. Дврамчук

Иаксим
васильович

начальник
элужби

Приватне
жцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
lбагачувмьний
комбiнаD. зц

загальний
курс з ОП

2. днтонов
Дндрiй
Володимирович

Провiдний
iнженер

Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбалачувмьний
комбiнат), сПБ та
эп

загальний
курс з ОП

.fo*
3. Дрсеньев

Юрiй
днатолiйович

,Щиректор з
lнФормацlиних
технологlи,
автоматизацii та
зв'язкч

Приватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
:iрничо-
]багачува"lьний
комбiнат>

3агальний
курс з ОП

fл..ё

1. Баля
Юрiй
Григорович

начальник
:лужби

Приsатяе
lкцiонерне
говариство
<полтавський
,iрничо-

tбагачувальний
(омбiнат). ЗЦ

загальний
курс з ОП

?/<.2ё

5. Барлась
Костянтин
Анатолiйович

застчпник
нач:tльника
служби

Приватне
акцiонерне
Iовариство
(полтавський
гiрничо-
fiагачувмьний
комбiнаD), ЗЦ

3агальний
курс з ОП

? z.z€

6. Бесчасний
Сергiй
Володимирович

Заступник
начальника цеху
з виробництва

Приватне
жцiонеряе
говариство
i(полтавський
гiрничо-
rбагачувальний
комбiнао. Зц

загальний
курс з ОП

у*

7. Гiтя
Сергiй
Анатолiйович

Старший
иайстер
шляховий

Приватне акцiо-
нерне товариство
(полтявський
гiрничо-
$агачувальний
комбiнат>, ЗЦ

3агальний
курс з ОП

7l!с2Ё



8. Гондар
Свген
днатолiйович

3тарший
иаЙстер

lриватне
ццiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
tбагачувальний

комбiнат>. 3Ц

3агальний
курс з ОП

F*
9. Щеркач

Сергiй
Володимирович

Нача,rьник
служби

Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтаsський
гiрничо-
]багачувмьний
комбiнат>. зЦ

3агальний
курс з ОП

у,*

10. Кiдровський
Вiталiй
Володимирович

Старший
иаЙстер

i-lриватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

багачувмьний
комбiнао. Зц

Jага,rьний
курс з ОП

/"*

11. Кобеляцький
[ван
Валерiйович

Нача,,rьник
служби

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiряичо-
rбагачувмьний
комбiнат), ЗЦ

3агальний
курс з ОП

roe

12. Корба
[нна
станiславiвна

начальник
rtабораторiТ

lриватяе

говариство
tполтавський
-iрничо-

tбагачувмьяий
(омбiнаD. СлУя

]агальний
курс з ОП

./*

13. Корнатий
Андрiй
васильович

Майстер
контрольний

Приватне
rкцiонерне

кполтавський
гiрничо-
збагачувал ьн и й
комбiнаD. ЗЦ

3агальний
курс з ОП

т/r*

14. осипенко
Сергiй
Вiкторович

Провiдний
иаркшейдер

Приватне
1кцiонерне
говариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. МВ

загальний
курс з ОП /le

{zdz.dal

15. Спатар
Щмитро
миколайович

3асryпник
Голови
Правлiння

lриватне
шцiонерне
говариство
(полтавський
-iрничо-
}6агачувмьяий
tомбiнат>

3агальний
курс з ОП

r/tae



16. Чирва
олена
BiKTopiBHa

Адмiнiстратор
залу

Г[риватне
lкцiонерне
ювариство
(полmвський
:iрничо-збагачува-
пьний комбiнат>.

цопiт

3агальний
курс з ОП

у*

Голова KoMicii:

Члени KoMicii: " " -1|стахов В.М.


