
дп.,головниЙ ндвчдлы{о_мЕ-l'одичниЙ цЕнтр дЕржпрдцг,
ЦП tГНМЦ,,)

IIротокол J\b 2б0 _ 21

засiдання KoMicii з перевiркш знань
з tIитаць охороIIи працi

23.06.202l року м. Горiшнi Плавнi

Комiсiя в складi:

Голови:

щЕрБАкА с,л. - начальника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

членlв KoMlcl1:

глАдЕнького в.м, - головного державного lнспектора сектору
нагляду в будiвництвi, котлонаглядi lIa

транспортi та зв'язку вiддiлу нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'екгах
пiдвищенноi небезпеки Управлiння

Держпрацi у Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М. -начzшьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу /{П ГI IML{

голови первинноi органiзацii профспiлкиАФонIнА с.о.
мета.ltургiв та гiрникiв Украiни (за зголоlо)



створена на пiдставi наказу Управлiння Держrrрацi у Полтавськiй областi вiл
23,12.2020 року J,{Ъ 53 перевiрила знанllя закоttодавчих aKTiB з llи,гань охороllи
працi:
<<Правила охорони праui на автомобiльному транспортi> (НПАОП 0,00- 1.62- l2)

у наступних слухачiв:
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зlл

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Зlrас, ltc
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].00_ l .62- l2 J,*

2- Жолоб
владислав
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Головний

|ахiвець

lриватне
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dlолтавський
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нпАоп
),00-1,62-12
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з. Котова
Iамiла
Володимирiвна

Начальник цеху lриватне
]кцlоtlерне
говариство
(Поl,],авський
,lрничо-

rбаr ачувzuIьний
(оNIбlнаl,, TCIJ

нпАоп
],00_ 1 .62-]2

,У*

1. Кулiнiч
Щмитро
VIихайлович

началыrик
цiльницi

Iриватне

(полтавський
.lрничо_

rбагачувапьний
(омбlнат), ЦМП

нплоп
0.00-1.62-]2

,/*

;*

5. пашковський
Эергiй
Вiкторович

Головний
iнженер цеху

Гlриватllе

товариство
(полтавський
гlрничо,
]багачувмьний
колlбiнап, ItMIl

нгIАогI
0.00-].62-]2

6. Полторанос
Щенис
Юрiйович

Провi.lцний
iнженер з

охороIIи працi

ПриватIlе
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комбiнатll. СПБ та
оп

lIпАоп
].00-],62-12

J*



1 Сторож
Цата.riя
днатопiiъна

Щиректор з
промисловоi
безпеки та
схорони працi

lриватне
rкцlонерне
говариство
(полтавський
.lрничо-

tбагачувмьний
(омбiнат), СПБ та
fп

цпАоп
J,00-1,62-|2
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8. гелятнiков
Щмитро
Дндрiйович

Електромеханiк Гlриватне
lкцiонерне
говариство
хполтавський
-lрничо-

багачувмьний
roMбiHaD_ сВЛ

нпАоп
0,00- 1.62- l2 lze

чlrrrё

9. Iерещенко
[ван
михайлович

В.о.електромеха
riKa

Приватне
1кцlонерне
говариство
rполтавський
.lрничо-

tбагачувмьний
(омбiнат), сВЛ
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],00- l ,62- l2 /.е

7/.zё-lсл

Голова KoMicii:

Члени KoMiciT:

Щербак С.Л,

енький В.М_

HiH С.о.

ов В.М.


