
дп'головниЙ нАвчА-льно-мЕтодичниЙ цвнтр дЕржпрлцI"
(ДI (ГIflvЩ,'

протокол Jф 396 -2l
засiдання KoMicii з перевiркп знань

з питань охорони працi

30.08.202l року м. Горiшнi flпавнi

Голови KoMiciT:

ЩЕРБАКА С.Л. - начапьника Управлiння .Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

ГЛА.ЩНЬКОГО В.М. - гоJIовного державного lнспектора сектору
нагляду в будiвництвi, котлонаглядi на
транспортi та зв'язку вiддirry нагляду в
промисловостi, АЛК та СКС та на об'€ктж
пiдвищенноi небезпеки Управлiння

,Щержпрачi у Поптавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддilry ДI ГНМЦ

АФОНIIIА С.О. - голови первинноi органiзацii профспiлки
мета.rургiв та гiрникiв УкраiЪи (за згодою)



створена на пiдставi наказу Управпiння .Щержпрацi у Полтавськiй обпастi вiд

19.01.202'! рокуNобl пере вiрила знан ня законодавч и х aKTiB з охорон и п paui.

гiгiсни працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, елек,гробезпеки,

пожежноТ безпеки (Зага,rьний курс з 0-[l) у наступних працlвникlв:

J\ъ

з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпемство Правпла Зна€, н€

зна€

1. )ОГаТИРЬОВ

Костянтин
ииколайович

Головний
энергетик

ГIрив

rкцlонерЕе
tовариство
кполтавсъкий
гtрничо-
lбагачувальний
комбiнат)

]агальний
кlрс з ОП

;*

, Кенебас
Эергiй
]танiславович

Енергетик цеху ГIриватне
rкцiонерне
говариство
(полтавсъкий
гiрничо-
збагачрмьвий
комбiнаD. РСц

]агальний
курс з ОП

/.е

,/*

з. Король
Iетяна
IBaHiBHa

начальник
цiльницi

Гlриватне

tкцiонерне
говариство
(полтавський
гrрничо
}багачувмьний
комбiнаD, слУя

Jагальний

ryрс з ОП

л*

4. Кравченко
слена
СергiТвна

Фахiвець ,lриватне
1кцiонерне
говариство
(полтавський
:iрничо-
rбаfачува,rьний
комбiнао. ДеСiКА

загальний
курс з ОП

/*

5. IIихожон
Элександр
миколайович

Провiдний
!ахiвець

lриватне
rхцlонерне
говариство
(полтавськпй
,iрничо-

}багачувмьнIlй
<омбiнаD, сСс

3ага.,tьний
кlрс з ОП /zL

/r_r-е"

6. наливайко
Элександр
Вiкторович

начальник
цiльницi

Приватне

tовариство
кполтавський
гiрничо-
збагачральний
комбiнат>. ССС

]агаJtьний
курс з ОП

?наZ
4

7. ГIрядко
[рина
Володимирiвна

Фахiвець з
готельного
эбслуговуванrrя

.Iриватне
rKuioHepHe
говариство
(полтавський
:iрничо-
}багачува,,lьний
(омбiнат), ссс

]агальний
{урс з ОП

а*



8. Эашин
Элександр
Володимирович

F{ачальник

цlльницr

lpяBaтIre
tкцiонерне
lовариство
(полгавський
,iрничо-

tбагач)ъмьний
(омбiяаD), свл

3агальний
курс з ОП

,7*

Голова KoMicii:

Члени KoMi

с.л.

йв.м.

Афонiн С.О.


