
дп,.головниЙ нАвчАJIьно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрдцl"
ЦП (dНМЦ))

протокол лЬ 257 _ 21

засИання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

23.06.202l року м. Горiшнi Плавнi

Комiсiя в складi:

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

КАСЬЯНЕНКО Т.В. - головного державного iнспектора сектору
гiрничого наглялу вiллiлу нагляду в

промисловостi, АПК та СКС та на об'ск,гах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння
!ержпрачi у Полтавськiй обл.;

АСТАХОВАВ,М, -нач,цьникаГорiшньоплавнiвського
навчально-методичного вiддiлу,ЩП ГНМЩ

СЕНИК О.О. уповноваженоi найманими працiвниками
особи з питань охоропи працi ТОВ
<еристiвський ГЗК> (за згодою)

Голови:

членlв KoMlcl1:



створена на пiдставi наказу Управпiння ,Щержпрацi у Полтавськiй обласr,i вiд

2З,12,2020 року Nl 53 перевiрила знання законодавчих aKTiB з литань охорони

працi: (Правила охорони працi пiл час розробки родовищ корисних копаJlин

вiдкритим способом> (НПАОП 0.00- 1.24- 0) ч настчпних слчхачiв:

N9

з/п

Прiзвпще, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, ltc
зtlас

1. Бiлан
Слександр
Борисович

гехнiчний
<ерiвlrик кар'сру

Говариство з
lбмеженою
liдповiдапьнiс rю
(Сристiвський
,lрничо-

lбагачувмьний
(о,,lбiнат). H'l'C

цплоп
),00-1,24-10

,./,on

2. 3довiн
Эергiй

цача_rrьник
:лужби

Iовариство з

rбмежеl!оlо
rtдповiда.rlьнtстю
(Сристjвсьхий
-iрrrичо-

lбагачувzчtьний
tомбiнагll, Стр

нпАоп
].00-1.24-10

r!,e

14 а1

3. ]елета
]ергiй
Пеонiдович

цачальник
:лужби

Гошариство з

)бмея{еIlоlо

(Сристiвський
-iрничо-

lбалачуваrьний
{оrчбiнат), IITC

нплоп
].00-].24-]0

lLltLё

4. фоздов
Вiталiй
Вiкторович

цачальник
вiддiлу
цовгострокового
плаltування

Iовариство з

обмеr(сllоIо
вlдповlддlьнIсгкr
(Сристiвський
гlрничо-
rбагачувальний
комбiнао. Стр

нпАоп
).00-1 24-10

l..c
24а4

]iнченко
fарас
\4ихайлович

Щиректор з ТО та
]в

Iовариство з

облtежелок-l
вiдповtлаrьнiс,r,кl
кСрис I iвський
гlрlIичо-

нllАоп
).00-1,24-]0

.7,*n

б. Кашуба
Володимир
васильович

Фахiвець з
}алiзничного
tранспорry

Iовариство з
обмежсноtо
вiдповtдаlыliстю
(Сристiвський
гtрttичо-збаr ачува-
лыlий хомбilIат).
УПБ, oIl la OIJC

цпАоп
э.00- 1.24- l0

э l с()1

1ка-с

7. Цiколасв
Элексiй
Эергiйович

оловнии геолог

вtдповiда,rьнlстю
(Сристiвський
гiрничо збагачува-
rьний комбiнаt>,
стр

нllАоп
э.00- 1 ,24- 10



Е. Попов

Щмитро
Элександрович

гехнiчний
керiвник кар'еру

Говариство з

эбмеженою
rцповtдмьнiстю
<Сристiвський
,lрничо-

lбагачувальний
{омбiнат)). нтс

нпАоп
].00-1.24-10

/*

9. чигвiнцев
Павло
Юрiйович

LIача,rьник
цiльницi

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
(Сристiвський
гlрничо-
]балачувальний
комбiнаD, ЦВР

нпАоп
).00-1.24-10

{*

l0. Шкурiн
Едуард
Геннадiйович

Щиректор з

розвитку
гiрничих робiт

Товариство з
обмеженою
вlдповIдмьнiстю
(€ристiвський
гlрничо-

збапачувальний
комбiнат)

нпАоп
0.00-1.24-10

1*

Члени KoMicii:

Щербак С.Л.

енко Т.В. стахов В.М,

Сеник о.О.


