
ДП'ГОЛОВНИИ НДВЧДЛЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦР
(дI(лнмц,)

протокол JФ 257 _20

засiдання Koмicii з перевiрки знапь
з пптань охорони працi

м. Горiшнi Гlпавнi26.10.2020 року

Комiсiя в складi:

Голови:

lrIFрБАкА с.л.

llлеlilв KoMlcIl:

- начальника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

БЕСГIдЛоВд В.о. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагJIяду в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння Держпрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начаJIьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу,ЩI ГНМI]

АФОНIНА С.О. - голови профспiлкового KoMiTery ПрАТ
<Поптавський ГЗК>



створена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10.20l8 року ЛЪ 1 lЗ перевiрила знання законодавчих aKTlB з питань охорони
прачi:
<Правила охорони працi на автомобiльному транспортi> (НГIАОП 0.00-1.62-12)
у наступних слухачiв;

м
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
зна€

1. Валковий
Олександр
олексiйович

Головний

фахiвець

Приватне
iкцlоЕерне
говариство
rполтавський
,iрничо-

tбагачува,,rьний
(омбiнат)

нIIАоп
c.00-1.62-12

а /4.zL'
4

, Векленко
Анатолiй
Анатолiйович

Майстер Приватне
акцlонерне
Iовариство
(полтавський

гiрничо-
}баIачвальний
комбiнатll, ЦБТ

нIIАоп
D.00-1.62-12

-?/f ас
.7

3. Гелета
Сергiй
Леонiдович

Головний
iнженер цеху

Приватне
акцiонерне
Iовариство
(полтавський

гlрни.lо_
lбагачува,,rьний
комбiнат>. ГII

нгlАоп
).00-1.62-12

,7lkZё
</

4. Гнидюк
Геннадiй
васильович

Електромеханiк Приватне
акцiонерне
говариство
кполтавський
гiрничо-
]багачува,'Iьний
{омбiнат)). сВл

нгIАоп
0,00- l.б2- l2

/oon
5. Жарiков

[гор
Валерiйович

MexaHiK цеху Приватне
акцiонерпе
говариство
(полтавський
:lрничо-
lбагачува,rьний
{омбiнатr. ГЦ

нпАоп
0.00- I.62- l2

б. Мазур
Олександр
Юрiйович

Нача,rьник
гаражу

Приватне
tкцlонерне
говариство
кполтавський
:iрничо_
lбагачуваrьний
<омбiпатя, IlБТ

нпАоп
0.00-1.62-12

/



7. Мандригеля
Сергiй
миколайович

Iнженер
безпеки руху

Приватне
акцlонерЕе
говарпство
кполтавський
прничо-
tбагачува,,1ьний

комбiнат>, СПБ Tt

)п

нIиоп
0.00- 1.62- l2

? К.2еl

8. Марущак
ольга
опексiтвна

[нженер з
охорони працi

Приватне
]кцlонерне
говариство
(полтавський
:1рЕичо-
lбалачува,rьяий
<омбiнат>, СПБ та
]п

нпАоп
0.00-1.62_] 2

a/zZzё
./

9. Мироненко
днастасiя
Слександрiвна

[нженер з
охорони працi

Приватне
жцlонерне
говариство
rполтавський
:lрничо_
}багаqувмьний
(омбiпат)), СПБ та
lп

нпАоп
0.00-1.62_12

.?l11z €
1

l0. Мохтан
Длtитро
микопайович

начальник
иайстернi

Приватне
акцiонерне
Iовариство
(полтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнат>, I{БТ

нIlАоп
0.00-1.62-12 le

7i&tlc"ъ

1t. Lашин
Олександр
Володимирович

начальник
дlльниц1

Приватне
акцiонерне
Iовариство
lполтавський
гlрничо_
]багачувмьний
(омбiЕат), сВЛ

нгIАоп
),00-1.62-12

i,/z.ze

12. семенюченко
Вiталiй
[ванович

начальник
rехнiчного
вiддiлу цеху

Приватне
tкцlонерне
говариство
rполтавський
гiрничо-
lбагачувальний
<омбiнат), ЦБТ

нI]Аоп
0.00-1.62-12

i.i 1*,1t,.t

l3. Гютюнник
Орiй
]асильович

3аступник
lачаJIьника цеху

Приватпе
жцiоперне
говариство
<полтавський
-iрнпчо-

lбагачува,rьнпй
coMбiHaTll, ТСЩ

нпАоп
0.00-1,62-12

ik[zc
a,



Голова KoMicii:

tIлени KoMici

с.л.

ов В.О.

Афонiн С.О.

Астахов В.М.

14. Kolr,roB
0лександр
Володимирович

Цачмьник
цiльничi

Приватпе
акцiонерне
гомриство
кполтавський
гiрничо-
}багачъа..rьпЕй
tомбiнат>. LIBO

нIIАоп
0.00-1.62- l2

2лfаё
/

(:i

tf^:д"frtt


