
ДП'ГОЛОВНИЙ НДВЧДЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
(дп dHMII>)

протокол Nь 545 - 2l

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

м. Горiшнi Плавнi26.t0.2021 року

Голови KoMiciT:

щЕрБАкА с.л.

членlв KoМlcll:

- нач€шьника Управлiнrrя Щержпрац1 у
Полтавськiй областi;

головного державного iнспектора сектору

нагляду в машинобудуваннi та енергетицi

вiддiлу нагляду в промисловостi, АПК та

СКС та на об'ектах пiдвищеноi небезпеки

БЕспАловА в.о.

Управлiння .Щержпрацi в Полтавськiй обл, ;

БЕзручкА о.в. нач€Lльника Горiшньоппавнiвського
навч€шьно-N{етодичного вiддiлу ДI ГНМЦ

АФонIнА с.о. - голови первинноi органiзацii профспiлки
метЕrлургiв та гiрникiв Украiни (за згодою)



створена на пiдставi наказу Управлiння Щержпрацi у ПоптавсьКiй ОбЛаСТi ВiД

|9.о7.2021 року Jф 61 перевiрила знання законодавчих aKTiB з охорони працi,

гiгiсни працi, надання домедичнот допомоги потерпiлим, електробезпеки,

пожежноi безпеки (загалъний курс з Оп) у наступних спухачlв:

м
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Знае, не
зна€

1. Безуглий
Элег
tОрiйович

tнженер з
)хорони працi

1риватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>>, СПБ та
эп

Jага;rьний
курс з ОП

:ьнае

2. )есП€UIоВ

Эергiй
Борисович

MexaHiK цеху Приватне
жцiонерне
tовариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ЦВГП

Jагальний
курс з ОП

нс

5klrrtЙг

3. Щмитренко
)лександр
lригорович

FIачальник
гrабораторii

ГIриватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачувальний
комбiнат>>. СлУЯ

Jагальний
курс з ОП

s (с(

4. Жовтяк
Иикола
Володимирович

lIачальник цеху 1риватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
]1рни

lбагачршlьний
rомбiнат>. ЛМlI

}агальний
<урс з ОП

_!ic(

\ 3агребельний
Юрiй
васильович

Заступник
нач€Lпьника цеху

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачуваrrьний
комбiнат>, ЦВГП

Jагальний
курс з ОП

и(дri0,€

б. Коротич
Щмитро
Элександрович

[нженер з
гехнiчного
пагляду

Jриватне
жцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>, СПБ та
сп

Jагальний
курс з ОП

;5нлс



,7. Иуржак
Элексiй
валентинович

начальник
колони
(автомобiльноi)

Приватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ЦБТ

3агалъний
курс з ОП н€

!Ц{ч/еq,

8. Элiщук
Элександр
Анатолiйович

Енергетик цеху Приватне
акцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. ЗЦ

3агальний
курс з ОП

кнеё

9. Пальоха
Эергiй
Эергiйович

Начальник цеху Приватне
жцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачральний
комбiнат>. ПВо

3агальний
курс з ОП

,,(нае

10. Старушко
Анастасiя
Сергiiвна

Провiдний
фахiвець

Приватне
акцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
lбагачувапьний
комбiнат>>,

цссiкА

3агаrrьний
курс з ОП

не уаt-

Голова KoMicii:

Члени KoMiciI:

к С.Л.

Безрlлrко о.в.

Афонiн С.О.


