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зsсИдшпя KoMicii з перевiркп знань
з пптдпь охоропп працi

23.10.2020 року м. Горiшнi flпавнi

Комiсiя в ск;rадi:

МДСЛЕНКДО.I. -першогозаст).пниканачдIьника
упраRпiшrя Держпрацi у Полтавськiй
областi;

БРЕЗItЬКОi М.С. - заступника нача;rьника вiддi.lry гiрничого
наглядl управлiння .Щержпрацi у
По;rтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начальникаГорiIlпlьотгtавнiвського
навчмьно-методичного вiддiJry ДI fН\ДI

АФОШНА С.О. - голови профспiлкового KoMiTery ПрАТ
<Полтавський ГЗК>

Голови:

чпенlв Koмrcrr:



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10.2018 року Nч l l3 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Правила з охорони прачi пiд час експлуатацiТ великовантажних автомобiлiв та
iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки рулних i нерудних
копалин вiдкритим способом>> (НПАОП 0.00-1,72-14) у наступних слухачiв:

N,
зlп

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiлприсмство Правила Зна€, не
зпа€

1. днiкесв
[гор
ииколайович

Провiлний
iнженер з
охорони прачi

lриватне

Iовариство
<полтавський
,lрничо-

}багачувмьний
(омбiнатr, СПБ та.)п

цпАоп
).00_ 1.72- l4

J*
2. Горбань

Элесь
[ванович

Иайстер
гiрничий
Kap'cpi

lриватне
жцlонерне

<полтавський
.lрничо-

lбагачувfurьний
tомбiнап, ГI{

цIIАоп
].00- l .72-14

q, ЦLz€
/'/

3. Щжигiтов
[гор
Рустемович

Иеханiк з
)емонту
:iрничого
/статкування
tap'epi

Приватне

говариство
(полтавський

г|рничо-
}багачува,lьний
комбiнат) ГII

нпАоп
) .o0-1 .72- | 4

?1l.ц€4

4- Свтушенко
Ва,,rерiй
Георгiйович

Майстер
гiрничий
Kap'cpi

Приватне
]кцlонерне
говариство
(полтавський
1рничо_
}багачувfu.lьний
rомбiнаD. ГII

нIIАоп
0,00- 1 .72- 14

/*n

5. Козак
днатолiй
Эергiйович

Майстер
гiрничий
Kap'cpi

Приватне
1кцlонерне

(полтавський
.lрничо-

tбагачувмьний
<омбiнат>, ГЦ

нпАоп
э.о0-1 .72-14

6. нiколаенко
[гор
Борисович

начальник
цiльницi

Iриватне
rкцlонерне

(полтавський

lбаrачувмьний
сомбiнат>. ГIt

нпАоп
),00-1.12-14

? /<1}€
4



7. Пiсчаний
0лександр
Юрiйович

MexaHiK Приватне
lкцiонерне
говариство
tполтавський
.lрничо_

tбагачувмьний
(омбiнат), ГЦ

нIIАоп
).00-1 .72-14

уо*

8. Полторанос
Щенис
Юрiйович

Провiдний
LHx(eHep з
схорони працi

Приватпе
lкцlонерне
говариство
(полтавський

tбагачувальний
(омбtнат), СпБ та
]п

нпАоп
э.00-1,72-14

/

9. Святод,т
олексiй
[ванович

Старший MexaHil
] ремонту
гiрничого
устаткування в
Kap'€pi

Приватне
rкцlонерне
говариство
(полтавський

!багачува.,l ьний
(омбiнат). ГЦ

нпАоп
J,00-1.72-14

;/*

10. Слива
Олександр
Юрiйович

MexaHiK в Kap'epi Приватне
жцlонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

!6агачувмьний
(омбiнаD. ГII

нIIАоп
).00- 1.72_ 14

"/1z?z/

11. Сухомлiн
Володимир
Андрiйович

Старший MexaHir
3 ремонту
гiрничого

устаткування в
Kap'epi

Приватне

говариство
<полтавський
,iрничо-

tбалачувмьний
(омбiяаD. ГlI

нIIАоп
0.00- 1.72-14

е(ZZZё

/

12. Iельвак
[гор
Володимирович

Старший
майстер
гiрничий
Kap'epi

ГIриватне
кцiонерне
говариство
(полтавський
,iрничо-

lбагачува,rьний
(омбiнат), ГЦ

нIlАоп
0.00-|.72-14

rа€

i,fti"чулtTi",21,1

л,|.|iй

Голова KoMi Масленко O.L

Члени KoMi ка М.С. ов В.М.


