
Голови:

членlв KoMlcll:

дп'головниЙ ндвчлJIьно-мЕтодичниЙ цЕнтр дf, ржпрдцl,,
(ДП(dНМЦ,))

протоколлlь 196-2l

засiдання KoMicii з перевiркп знань
з пптань охоронп працi

м. Горiшнi ГIлавнi

rlIFрБд(д с.л. - начальника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

ЗЛОЧЕВСЬКОi В.С. - головного державного iнспектора сектору
гiрничого наглялу вiллiлу нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'сктах
пiдвищеноТ небезпеки Управлiння
,Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ.М. -начilльникаГорiшньоплавнiвського
навч€шьно-методичного вiддiлу .ЩП ГНМЩ

СЕНИК О.О. - уповновФкеноi найманими працiвниками
особи з питань охорони працi ТОВ
<еристiвський ГЗК> (за згодою)



атворена на пiдставi наказу Управлiння ,Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
23.12.2020 року Nч 5З перевiрипа знання законодавчих aKTiB з питань охорони
лрацi:
<<Правила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копаJIин вlдкри,rим
способом> (НПАОП 0,00-1,24-10) у наступних слухачiв:

м
зlп

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдпрпемство Правила Знас, не
зна с

1. Дртеменко
Эергiй
Элександрович

Нача,тьник
вiддiлу

Говариство з
эбмеженою
зrдповiдапьнiстю
tСристiвський
гlрничо
]6агачуве,Iьний
комбiнаD, ВкП

нгIАоп
:)-00-1,24-10 /{z

у*

2. Боровцова
Вiкторiя
Андрiiвна

[нженер з
охорони працi

Говариство з

lбмеженою
]lдповlда,lьнlстю
(Сристiвський

rбагачувшrьний
{омбiнаD, УПБ, оП
га онС

нпАоп
].00-1.24_10

d*
3. Бородiн

Юрiй
ииколайович

Провiдний
iнженер з
эхорони працi

Говариство з

)бмсженою
зlдповlдмьн,стю
кСристiвський

]багачувапьний
комбIнат), УllБ. oll
га оНС

нпАоп
].00- 1.24- 10

,f*
4. Каканов

Каiржан
Каiрбекович

Иенеджер з
:еотехнологiт та
контролю
;табiльностi
5opTiB кар'сру

Говариство з

)бмежсною
]lдповlдальнtстю
rСристiвський

rбагачувальUий
tомбiнат). СТР

цпАоп
),00-1.24-10

5. ]емляна
Iетяна
миколаiвна

[нженер з

безпеки руху

rовариство з

эбмеженою
вiдповlдальнiстю
(ерисl iвсьхий

16агачувальний
комбiнатl>, УПБ, оП
та оНС

нпАоп
0.00-1.24-10

,у'о'

6. коваленко
3ергiй
Володимирович

гехнiчний
керiвник кар'сру

Говарис],во з

)бмеженою

rСристiвський
гiрничо-
]балачувмьний
комбiнаD, нТС

нпАоп
].00-1.24-10



7. Орехов
олексiй
Петрович

начальник
цiльницi у
кар ' epi

Iоварйство з
эбмеженою
вiдповiдмьнlстtо
lСристiвський
,lрничо-

}багачувальний
(омбiнаD, Бурова
tiльниця

цпАоп
).00- 1.24- l0

J*
8. Поправко

Элександр
Элександрович

цачальник
1iльницi

Говариство з
)бмеженою
riдповtдмьнiстю
(Сристiвський
-iрничо

lбагачувмьний
(омбiнат). нТС

нпАоп
0.00- 1.24- l0

j*
9. Iубальцев

Опександр
Володимирович

начальник
элужби

Товариство з
обможеною
вlдловlдмьнlстю
(еристiвський

]багачувмьний
комбiнаD. СГС

цпАоп
].00- 1.24- 10

у*

l0. Янча
Вiталiй
Эергiйович

,z--

начальник
служби
цивiльного
захисту

Ь..

Говариство з
lбмеженою
]lдповlдмьнlстю
(еристiвський
,lрничо_

lбагачувальний
(омбiнаD_ сЦЗ

нпАоп
0.00- 1.24- l0

у*
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Щербак С,Л,
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Астахов В.М,Члени KoMiciT:
'r) 

зл очевська В.е.

ф 
сенико.о.


