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протокол Jt з64 -20

засИання Koмicii з перевiрки знань
з пнтань охоронп працi

16.12.2020 року м. Горiшнi f[IIавнi

Комiсiя в складi:

Голови:

ЩЕРБАКА С.Л. - начальника управлiння .Щерtкпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

-ЯРЕТИКА В.В. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагляду на виробництвi i на об'екгах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння
,Щержпрацi у Полтавськiй областi;

АСТАХОВАВ.М. -начalльникаГорiшньоплавнiвського
навч:tльно-методичного вiддiлу,ЩI ГНМЩ

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



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй областi вiд
01,10.2018 року Ns l l З перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<r[равила охорони прачi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiяD (НПАОП 73.1-

1.66- 1З) у наступних слухачiв:

л!
з/п

[lрiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
зна€

1. Безручко
Эксана
IIеонiдiвна

Цачальник групи Приваrне
жцrоЕерне
говариство
<полтавський
:lрничо-
lбага.ryвапьний
комбiнат>, СлУЯ

нfIАоп
7з.1- 1.66- I з

л*"

1 головiн
Элег
вапентинович

начальник
цiльницi

Пряватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
прничо-
збагачува,lьний
комбiнат). Вп

цI]Аоп
7з.1-1.66-1з

?/-1а1:

/

3. Корба
[нна
станiславiвна

начальник
пабораторii

Приватне
жцlонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
rбаrачуваIrьний
комбiнат>, СлУЯ

нfLА.оп
73.1_ 1.66_ 1з

злlаё4
4. Кубуша

Володимир
Олександрович

Цаборант
<iмiчного аналiзу

lриватtlе
жцiонерне
говариство
<полтавський
.lрничо-

lбагачувальпий
<омбiнатll, ВЦ

нIIАоп
73.1- 1.66- l з

/",*

Кучер
олена
днтонiвна

Паборант
(lмlqного яняп]lч

Iриватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
,iряичо-

tбаtачувальний
tомбiнат>, ВЩ

цIlАоп
7з.1-1.66-1з

нё

7k 
&,.zаz

6. новохатня
Iетяна
Олександрiвна

[нженер 1риватне
rкцiонерне
говариство
(Ilолтавський
'rрЕичо-
tбатачувапьпий
<омбiпат>, BIJ

цIIАоп
7з.1-1.66-1з

-l"A'zya



1. PaBiHcbKa
BiTa
)легiвна

начальник
зипробува.rьного
Iен,гру

Jриватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
.lрничо-

tбага.r}ъальний
комбiват>, ВЦ

нtиоп
7з.1-1.66-1з

J^*
8. -амоиленко

Элена
Эергiiвна

Паборант
кiмiчного ана.ltiзу

1риватне
жцiонерне
говариство
(Полта_вський
,iрвичо-

tбагач}ъальвий
<омбiнат>, BI_{

нпАоп
73.1- 1.66- l з

;о*

9. 3вятодух
Богдана
IBaHiBHa

IIаборант
кiмiчного аналiзу

i-lриватпе
лкцlонерЕе
говариство
(полтавський
tрпичо-
lбагачра:rьний
(омбiнат), ВЦ

нfIАоп
7з,1-1,66-1з

anu
10. Гiтенко

[рина
василiвна

Начальник групи 11риватне

жцlоЕерIlе
говариство
rполтавський
-iрни.lо-

!багачувальвий
(омбiЕат)). слУя

нпАоп
7з,1-1,66-1з

/**

11. Кохрулiна
Катерина
Григорiвна

цачальник
цiльницi

Приватве
жцlоперне
говариство
lполтавський
:iряичо-
tбагачувапьЕий
(омбiЕат). ВЦ

нfиоп
73.1_ 1.66-13

;*

rr-*\)
i,lоло9ний'
Iiлвчл"пыI{)-
irй"о;йiпип

голова ком Щербак С.Л,

Яретик В.В.

Афонiн С.О.


