
дп'головнIdt нАвIььно-мЕтодпшиЙ цЕптр дЕржIIрдц"
СЦIdIД/Щ),)

протоколJ{ъ 45|-21

засiданця Koмicii з перевiркц знаць
з пптаЕь охоронп працi

м. Горiшнi fhавнi28.09.2021 року

Комiсiя в складi:

Голови:

rrIFрБАкА с.л.

членlв KoMtcll:

начальника управпiння,Щержпршri у
Поптавськiй обпастi;

- головного державЕого lнспектора сектору
нагJulду в машинобулуваннi та енергетичi
вiддirry нагляду в промисловостi, АПК та
СКС та на об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Управлiння ,Щержпрацi в Полтавськiй обл.;

- начальника Горiшньоплавнiвського
навчаJlьно-методичного вiддiлу ЩI ГНМId

- голови первинноi органiзацii профспiлки
метмургiв та гiрникiв Украiни (за згодою)

БЕспАловАв.о.

АстАховАв.м.

АФонI}IА с.о.



створена на пiдставi наказу Управлiння Держпрацi у Полтавськiй обпастi вiд

|9.07 .2021року Nч 61 перевiрила знання законодавчих aKTiB з литань охорони

працi:
<Правила охорони працi на автомобiльному ,гранспортЬ> (НПАОП 0.00-1 ,62-12)

у насryпних слухачiв:

м
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприемство Правила Знас, не
зЕа €

1. днiкеев
[гор
ииколайович

lIровiдний
нженер з охорони
rрацi

Приватне
rкцlонерне
говариство
rполтавський
гiрничо-
]багачувальний
комбiнат>, СПБ та
оп

цпАоп
).00- 1.62-12

./",

2. Вовк
Матвiй
миколайович

Нача,rьник
цiпьницi

lриватне
lкцlонерне
Iовариство
(полтавський
,iрнпчо-

,багачувальний
<омбiнао. АРС

нгIАоп
0,00-1.62-12

j*
3. ]ейман

Эергiй
Элександрович

. оловнии lнженер
:лчжби

ГIриватне
lкцiонерне
говариство
кполтавський
liрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. СВЛ

t{пАоп
).00- 1.62- 12

jo,u

4, ]iлiнський
Элександр
васильович

Керiвник групи lриватне
rкцiонерне
говариство
(полтавський
,iрвичо-

}багачувальний
<омбiнат>, АРС

цпАоп
).00-1.62-12

rzc-

./'о"

5. [ванов
станiслав
станiславович

3асryпник
головного
iнженера цеху

lриватне
rкцiояерне
говариство
(полтавський
-iрничо-

]багачувальflий
<омбiнат>. ЛМЦ

t{tиоп
).00_1.62_12

,/"о'

6. Комлик
Эергiй
Володимирович

Иеханiк ПриватЕе
rкцонерне
говариство
(полтавýький
гiрничо-
]багачувальний
комбiнат>. СВЛ

цtиоп
).00-1.62-12

/*'u



1. Крiвiч
Ярослав
[ванович

Цача.льник варти 1риватне
tкцiонерне
говариство
кполтавський
:iрнrтчо-
lбагачувальний
комбiнат>. АРС

нIIАоп
0.00-1.62-12

/1z
. /zZ2-ё

8. Муха
Руслан
миколайович

Начальник сrryжби Приватяе
1кцiонсрне
говариство
(полтавський
гlрничо-
]багачувальнйй
комбiнаD). СВЛ

нгиоп
) .00-1 ,62-12

-ZZ2,ё.j,

9. Пшиченко
Элександр
[Iетрович

Начальник варти 1риватпе
rкцiонерне
говариство
(полтавськлй
-iрпичо-
,багачувальний
tомбiнат>. АРС

нпАоп
0.00-1.62-12

10. Романюк
Дндрiй
Ваrrерiйович

Електромеханiк ГIриватне

rкцiонерне
rcвариство
кполтавський
гlрничо-
lбагачувмьний
комбiнат>. LБТ

шIАоп
].00-1.62-12

/*,u

1#*-\
"гll,л()вний

Голова KoMiciT:

tlлени KoMicii;

с.л.

Zrпов В.о.

Афонiн С.О,

тахов В.М.


