
ДП,ГОЛОВНИЙ НЛВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖIIРЛЦI"
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протокол J\b 637 -2l
засiдання Koмicii з перевiрки знань

з питань охорони працi

м. Горiшнi Плавнi26.|1.202| року

Голови KoMicii:

членlв комlс11:

РОЗУМНОГО О.М. - першого заступника начальника
Управлiння .Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

глА.щнького в.м. - головного державного iнспектора сектору
нагляду в булiвництвi, котлонаглядi на
транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'ектах
пiдвищенноТ небезпеки Управлiння

,Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

БЕЗРУЧКА О.В. - начальника Горiшньоплавнiвського
навчaльно-методичного вiддiлу ДП ГНМЦ

АФонIнА с.о. - голови первинноi органiзацiТ профспiлки
металургiв та гiрникiв Украiни (за зголою)



створена на пiдставi наказу Управлiння Щержпрацi у Поптавсъкiй ОбЛаСТi ВiД

|9.О1 .2021 року Ng 61 перевiриJIа знання законодавчих aKTiB з охорони працi,

гiгiени працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки,

пожежноi безпеки (Загальний курс з ОII) у наступниц JДУцq:]ц
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Прiзвище, iм'я та

по батьковi
Посада Пiдприемство Правила Знае, не

знае

1. Бубенцова
Гаiсiя
Петрiвна

[нженер з

Dхорони працi

Приватне
лкцiонерне
tовариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>>,

сопор

3агальний
курс з ОП

JH 
аа

2. орошко
Jлег
ииколайович

Головний
5ухгалтер

ГIриватне
лкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>

Jагальний
курс з ОП

{Н 
ае_

3. Щуганець
Володимир
Элександрович

lIачальник
табораторii РЗiВ

,Iриватне
tкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
lбагачува-llьний
комбiнат>>, ЕТК та
квп

]агальний
сурс з ОП

н€ Jна€

4. Козюра
Андрiй
васильович

FIачальник

цiльницi

Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. ССС

3агальний
курс з ОП

уо*

э. IIoToyc
BiKTop
Костянтинович

начальник
элужби
гiрничих робiт

1риватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. ГЦ

Jагальний
курс з ОП

JЦс\с

6. ]иненький
Костянтин
элексiйович

,нженер з

гехнiчного
Iагляду

1риватне
tкцiонерне
говариство
<полтавський
,iрничо-

lбагачувальний
сомбiнат>,
]ПТБтаЦЗ

Jагальний
курс з ОП

$ftаь



,7. ]киба
Щiана
3arrepiiBHa

начальник
пабораторiТ

Приватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>, СЛПС
га оНС

Jагальний
курс з ОП

нс 
JHac

8. Колоша
Эергiй
днатолiйович

FIачалtьник цеху ,Iриватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрничо-збагачува-
пьний комбiнат>,
LIIтiз

Jагальний
<урс з ОП

JНq€,

9. {ернявсъкий
tОрiй
Геннадiйович

FIачальник
пабораторiТ

Jриватне
tкцiонерне
говариство
tполтавський
:iрничо-
lбагач}вальний
комбiнат>, ЕТК та
квп

3агальний
курс з ОП

10. {умаченко
Эергiй
ииколайович

FIачальник
цiльницi

ГIриватне
rкцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>, ССС

Jагальний
курс з ОП не

tr'a&,Ica

"г(jЛOltllи
ilГолова KoMicii:

Члени KoMicii: Безручко О.В.Гладенький В.

Афонiн С.О.


