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- начальника Головного упрашiння {ержпрацi у
киiъськiй областi

- заступника начаJIьника управ,,Iiння - начальника
вiддjлу Еагляду за об'екrами ксглонагляду ,
пiдйомними спорудами та на транспортi управлiння
нагллду в лромисловостi iHa об'скгах лiдвищеноi
небсзпеки Головного управлiння !сржпрацi у
киiъськiй областi

Голови KoMicii .Щержпрацi :

Сажiенка В.В.

Засryпника голови KoMicii:

Семчука P.I.

Чпенiв KoMicii:

Тименка А.В.

Мацiяшка В.А.

Баношенко Н.М. - викJIадача ДП 'iГНМL|'' (за згодою)
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Микола
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Грфенюк
Сергiй
Владиславович

Олександр
Олександрович

головний iнженер
шахти Пiонер,
Керiвництво та

апарат при
керiвництвi

начмьник дlльниц|
теплотехнlки

водозабезпечення
та водовlдведенвя
ш. Новодонеtъка

заступник
начальника
(пiдземвий)

дiльницi вентиляцii
та технiки безпеки

ш. Бiлозерська

засryпник

iнженера,
Керiвництво та

апарат при
керiвництвi

помlчник
начаJ,l ьника
(пiдземний)
дiльяицl з

видоб}тку вугiлля
N92 ш, БЬозерська

створена на пiдстirвi наказу ,Щержпрачi l5.05.2017 р, N965 перевiрила знalння нас,гупних
змонодавчих га нормативно-лравових aкTiB ] охорони працli

Законодавчi акти з охорони працi. гil iсни праlri. надання домедичноi допомоги
потерпiлим, елекцlобезпеки, пожежноi безпеки (Загальний кr?с з ОП) у Еаступних
працiвfiикiв:

ПDiзвпце. iм'я
то по батьковi Пiлприсмство

Примiтка
(Правпла)

тов ,дтЕк
"Добролiллявугiлlя" ВСП

"Шцтоулравлiннr

тов,дтЕк
"Добропiлляsугiлля" ВСП

" Шахтоупршiняя

тов,дтЕк
"Добрлiллrвугiлш" ВСП

"Шшоупрдвлjввя

ТДВ "Шахта

ТДВ "Шцта

зна€

Знае

знаa

зна€

Знае

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП
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жук
олег
Iмнович

лебенко
Олел
леонiдович

Не здавав

знас

зна€

знае

Не здавав

зна€Сфремов

Олександр
Володимирович

начмьяик дlльниц|
(пiдземний) з

видоб}тку вугiлля
lYэ2 ш, Бйозерька

ТДВ "Шdта

"Бiлозерська"

ТД8 "Ша\та

ТДВ "ШАта

ТДВ "Шата

Загмьний курс з ОП

Загальний курс ] ОП

Зага,,lьвий курс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загмьний к}рс з ОП

ков!льов

Олександр
Олександрвич

Кравчснко
Сергiй

Корнсfiков
€влен
Володимирвич

начаJIьник дlльниц|
(пiдземний)

пИготовчих робiт
N92 ш. БiлозеFюька

начальник дIльницi
( пiдземний)

вентиляцii i технlки
безпеки ш.
Бiлозерська

начмьник змlни,
Керiвництво та

апарат при
керlвництвi

начмьник дlльниц|
( пiдземний )
водовllцив та
осушення ш.
Новодонецька

начальник змiви,
Керiвництво та

апарат при
керiвництвi

начв,rьник дtльницi
(пiдземний)

вlдновлюв&пьних
робiт.N91 ш,
Бiлозерська

тов "дтЕк
"Добропlлшвугiлля" ВСП

" ШцтоупрФлiя!я

ТДВ "Шахта

ТДВ "Ше\та

ll

Ндумчпк
Олексавдр

I2 Зна€ Загальний курс з ОП
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Некуш
Михайло
Олександрович

потоцький
Сергiй
олексiйович

скобь€в
Валерiй
Анатолiйович

трун
Сергiй
Анаmлiйович

Юрiй
Володимирвич

.D€дорчук

Микола
Вiкгорович

Руслан
миколайович

завtдувач гlрничих
робiт з очисних

рбiт i ГШО,
Керiвництво та

апарат при
ксрiвництвl

головний енергсгик
шахтоуправлiння.
Енергомеханiчна

слркба

начмьник дlльниц|
(пiдземний)

енергозабезпеченвя
та ремонry

елеrгрообладнання
ш, Новодонецька

головний технолог
вiддiлу з

олерацiЙних
покращень

Керiвництво та
апарат при
керiвницrвi

в о, начмьника

(пiдземний)
пiдгmовчих робiт

хъз

начмьник дIльвицi
(пiлземний)
вентиляtlii та

технiки безпеки ш.
Пiонер

19 знае Залмьний курс з ОП

тов "дтЕк
"Доброп jллявугiлля" ВСП

"Шахтоупралiяяя

тов,дтЕк
"Добропiллявугiллr" ВСП

"Ша\тоуправлiння

тов "дтЕк
"Добропiллявугiлля" ВСЛ

"ЦахтоупрФлiння

тов ,дтЕк
"ДобролiллявугПlля" ВСП

"Ш&чтоулравлiввя
Бiлозерське"

ТДВ "Шцта

тов "дтЕк
"Добропiллявугiлля" ВСП

"Шdтоуправлiння

тов ,дтЕк
'Добролiллявугiлля" BcIl

"Шеtоупра!лiввя

Зна€

зна€

зна€

знае

знае

Не здавав

Залмьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Зага,,lьний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП
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20 шмrков
Олексsвдр

колайоDич

IIлевп Koмicii:

в.о. заglупнихд
начальника
(пцземний)

дiльпицi
пИгоrовчих робiт
Л99 ш. Бйозерька

ТДВ'Шцв Загальний курс з ОП

Голова Koмicii Держпрацi

Заступник голови

Тоu."*оЬ€

fф БаноIдеsкон,м, ,*1 -;Zr9


