
дп,,головний ндвчдльно-мЕтодичний цЕнтрдЕржпрлцг,
(ДП (ГIrМЦ,,)

протоколJ,{ъ 346-2|

засiдацlrя KoMicii з перевiрки зlIапь
з питапь охоропи працi

м. Горiшнi Плавнi28.07.2021 року

Голови KoMicii:

щЕрБАкАс.л.

членlв KoMrcl1:

- начаJIьника Управлiння .Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

БЕсгlАловА в.О. - головного державного lнспектора сектору
наг]lяду в машинобудуваннi та енергетицi
вiддiлу нагляду в промисловос,гi, АПК та
СКС та на об'ектах пiдвищеноi небезпеки

Управлiння .Щержпрацi в Полтавськiй обл,;

АстАховАв,М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчilльно-методичного вiддi,rlу .ЩП ГНМI|,

АФонIнА с.о. - гоJlови первинноi органiзачii профспiпки
металургiв та гiрникiв УкраТни (за згодоtо)



створена на пiдставi наказу Управлiння !,ержпрацi у Полтавськiй областi вiд

2З.l2.2020 рок1 Nl 53 перевiрила знання законодавчих aKr iB з охорони прачi,

гiгiсни працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим, електробезпеки,

по*a*"оI бa,rп"*П (Зага_льний курс з ОП ) у насryпних праuiвникiв:

лъ
зltl

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпсмство Правила Зпас, пс
зlIа€

1. БиваIiн
Сергiй
семенович

JастуIlник
1иректора
}iнансового

Приватне
жцlонерllе
говарисr,во
(Поптаl]ський
гlрничо-
rбаIачува-rьfiий
комбiнаr >

Jагальний
курс з ОП

- .f lаё
/1

2. Гаврiчков
слег
олегович

Иайстер
виробничого
навчання

Прuватrrс
акцlоЕерtlе
товаристDо
(полтавський
гlрничо-
збагачувмьний
колtбiнат>, l{TE

загальний
курс з ОП

J"*
l Головко

Жацнета
Володимирiвна

Завiдувач

ryртожитку

Приватне
:]кцrонсрItе

говариство
кПолLавський
гiрличо-
збагачувмьпий
комбiнат>, ССС

]агальний
курс з ОП

,/"*

4. Щарiонова
3вiтлана
Сергiiвна

Фахiвець з

управлiIIня
китловим

фондом

Llриваrпе
tкцlоllсрве
говарис,l,во
([lолтаDськпй
гlрничо-

rбагачувальний
комбiнат>. ССС

]агальний
курс з ОП

/,*

5. LBaHoB

]танiслав
3танiславович

3асryпник
ГОJIОВНОГО

iнженера uexy

Приватве
акцiоrIернс
r,оварисl во
(полтавський
r iрlrичо-
збагачуltztilьний
комбiIIаr). JlМЦ

Jагацьний
курс з ОП

? aсZzё
/

6. Иiговк
Юрiй
]тепанович

цачальник
'далень

Прпвагне
акцIонерlIе
Iоварпство
(Пол-гаl]ський
гlрIlичо-
]багачувальний
комбiЕат), ССС

Jагальний
rypc з ОП

olLlZ€
./



7. HiKiTiH
Дндрiй
миколайович

L{ачальttик цеху lриватне
жцiонерне
tовариство
кпоlпавський
гiрпичо-
}бтачрапьЕий
комбiпатll, ГЦ

Jагальний
{урс з ОП

/*

8. ГIодлубна
Вiталiна
IBaHiBHa

ГIровiдний

фахiвеuь

Приватне
rкцiоверне
говариство
(полтавський
гiрничо-
збагачувмьний
комбiнат>,
д€сiкА

]агальний
курс з ОП

/*

9. Шарапа
fетяна
СергiТвна

Фахiвепь lриватне
лкцrонерне
говариство
(поJIтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнат>,
лссiкА

3агальний
курс з ОП

jo*

Голова KoMicii

члени koMici Астахов В,М.

Афонiн

]ll i]li),,i I iч l

Щербак С,Л,

ов В.о.


