
ДП'ГОЛОВНИЙ НЛВЧАJIЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦОНТР ДЕРЖПРЛЦI"
(ЩI <СIIМЦ,,)

протокол JФ l95 - 2l

засианця l(oмicii з перевiрки знань
3 питань охорони працi

м. Горiшнi flпавнil8.05.202l року

Комiсiя в складi:

Голови:

щЕрБАкА с.л.

членlв KoMlclr:

- IIачаJIьника управлirIня ,Щерхспрацi у
Полтавськiй областi;

-ЯРЕТИКА В.В. - головного державного iнспектора сектору
нагляду на виробництвi i на об'сктах
пйвиценоТ небезпеки вiддiлу нагляду в
промисловостi, АIIК та СКС та на об'ектах
пiдвищенноТ небезпеки Управлiння
Держлрацi у Полтавськiй обласr il

АСТАХОВАВ.М. -начапlьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу [П ГНМl]

АФОШНА С.О. - голови первинноi органiзацii
профслiлки металургiв та гiрникiв Украiни
(за згодою)



створена на пiдставi наказу Управлiння Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
2З.l2.2020 року Nэ 53 перевiрила знання законодавчих aKTtB з питань охорони

працi:
<<Правила охорони працi пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях> ([IпАоп 7з, 1-

1.66-1з н с чlв:

J\ъ

зlп
Прiзвище, iм'я та

по батьковi
Посада Пiдприемство Правила Зпас, lte

зп а€

I. Анцупова
Bipa
IBaHiBHa

Даборант
кiмiчного ана"riзу

Приватне
1кцlонерне
говариство
(полтавський
гlрничо-
rбагачувмъний
комбiнаD, ВЦ

цпАоп
7з.1_1.66-13

/*

1 BopoTHiKoBa
3вгенiя
Элегiвна

IIаборант
{lмlчного аналlзу

lриватнс
rкцlонерве
lовариство
(полтавськйй

]багачувмьний
комбiнап. ВЦ

нпАоп
7з.1-1,66_1з

4о*
з. Гора

Элена
Борисiвна

IIаборант
кIмlчного анапlзу

lриватне
tкцIо ерне
говариство
(полтавсьхий
lрltичо-
]багачува,,Iьfiий
комбiнат). Вц

нпАоп
7з. 1- l ,66_ 1з

./*

4. (о'lесник
]алентина
}iKTopiBHa

(онтролер
rродукцii
lбагачення

,lриватне

говариство
(полтавський
гlрничо-
rбагачувмьний
комбiнатl>, ВЦ

нпАоп
7з.1-1.66-1з

/*

5. )cipHa
Цадiя
ииколатвна

i-Iачальник групи Приватне
1кцlонерне
говариство
(полтавськйй
гiрничо-
]багачува,Tьний

комбiнат). слУя

IпАоп
7з.1-1.66-1з

6. постнiкова
Наталя
миколаiвна

Даборант
кiмiчного анмiзу

lриватllе

говариство
хполгавський
гlрничо-

]багачувальний
комбiнатll, BI{

нпАоп
7з.1_1,66-1з

л*

7. Пристiнська
олена
костянтинiвна

IIаборант
хiмiчного аналiзу

ГlриватIlе акцlо
tepHc товариство
1полтавськйй
гlрнйчо-
]балачува,,]ьний
комбiнао, Слуя

цпАоп
7з,1-1.6б_lз

лч*



8. -alмoI4IleIiKo
)льга
ииколаiъна

Паборант
кiмiчного ана_lliзч

Приватне
rкцiонерне
говариство
rполтавський
гlрничо-
}балачувальний
комбiнаD. ВЦ

tIпАоп
73.1-1.66-1з

J*
9. ]линько

[рина
;OpiiBHa

:lачальник групи Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гlрничо-
]багачувмьний
комбiнап. Слук

цпАоп
7з.l -1.66- 1з

у*

10. Чамлай
Элена
[горiвна

IIаборант
|dмiчного анfuliзу

lриватне
tкцiонерне
говарйство
(полтавський
,lрничо-

tбалачувмьний
tомбiнат>. BlI

нIIАоп
7з.1-1.66-1з

a99*rч\
"голо8ний'
мвчА"льно_

мдтоди чн7й
цштrr-

ербак С.Л.

ретик В.В.

Афонiн С.О.

Голова KoMicii:

!Lпени KoMicii: Астахов В,М.


