
ДП,,ГОJIОВНИЙ НАВЧДJIЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕИКПРЩI"
(ДI ((гI ПDD

протокол N9 з99 -2l
засiдяння KoMicii з перевiрки зцань

з питднь охорони працi

27.08.2021 року м. Горiшнi Плавнi

Комiсiя в складi:

IrIFРБАIQ{ С.Л. - начаJlьника управлiнlrя .Щержпрачi у
Поптавськiй областi;

кАсьянЕнко т.в. - головного державного lнспектора сектору
гiрничого нагляду вiддirry нагltялу в

промисловостi, АПК та СКС та на об'сктах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння

,Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчмьно-методичного вiддiлу,ЩI П{МI-!

сЕник о.о. - уповноваженоТ найманими працiвниками
особи з питань охорони прачi ТОВ

Голови:

членlв KoMlcll:

<еристiвський Г3К> (за згодою)



створена на пiдставi наказу Управлiнrrя .Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
\9.О7 .2021 року Nэ 61 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони

працi:
кправила безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами промислового

призначення) (НПАОП 0.00-1.66-1З) у наступних слухачiв:

ль
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правпла Знас, не
зна€

1. Артеменко
Сергiй
Олексацдрович

Нача,.rьник
вiддiлу
короткостроково
го планування

Говариство з

]бмекеною
лiдловiдальнiстю
(Сристiвський
гrрничо-
]багачувальний
комбiнат>, СТР

цпАоп
].00- 1.66- 1з

l*
2. Бiлан

Элександр
Борисович

Iехнiчний
<ерiвник кар'сру

Говариство з

lбмеженою
riдповiдальнiстю
(еристiвський
,iрничо-

,6агачувальний
<омбiнатll. НТС

нпАоп
0,00_ 1.66- 13

77<ае4

3. Гамадик
оксана
СергiТвна

[нженер з
гiрничих робiт

Говариство з

lбмеженою
аlдповlдалыпстю
кСристiвський
гlрничо-
]багачувальний
комбiнат>. сТР

t{пАоп
].00- 1.66- l з

4. ]iMiH
Иихайло
Юрiйович

Цачальник бюро
l охорони працi

Товариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
(€ристiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>, УТIБ,
оП та оНС

нпАоп
0.00- 1.66- l з

l*
LBaHoBa

]вiтлана
Петрiвна

lнженер з

:iрничих робiт

Говариство з

>бмеженою
]iдповiдальнiстю
(Сристiвський
,lрничо-

,багачува-'Iьпий
{омбiнат). СТР

нIIАоп
).00-1.66-1з

/*

6. Кова.rенко
Сергiй
Володимирович

fехнiчний
керiвник кар'сру

Говариство з

>бмеженою
зiдповiдальнiстю
кСристiвський
гlрничо-
]6агачувальний
комбiнат>, H'l'C

цпАоп
).00-1.66-1з

l*



цачальник
Jлужби охорони
працi

овариство з

)бмеженою
liдповiдальнiстю
(ериотiвський
,iрничо-

багачувальний
сомбiнао, УТБ,
fП та онс

;{пАоп
).00-1.66- 13

в 4l2E
4

7. (улик
)лександр
\ндрiйович

Говариство з

эбмеrкеною
вiдповiдальнiстю
(Сристiвський
гiрни,tо-
збагачувальний
комбiнао, Бурова

t{пАоп
0.00-1.66- 1з

/":'

8, Орехов
олексiй
Петрович

начапьник
цiльничi у
Kap'epi

шьоп
с.00-1.66-1з

J,*
9. Попов

Щмитро
Олександрович

Iехнiчний
керiвник кар'сру

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальяiстю
(еристiвський
alрнйчо-
збагачувальний
комбiнао>. НТС
Говариство з

эбмежоною
вiдповiдальнiстю
(еристiвський
гiрн{чо-
збагачувальний
комбiнат), стР

цIIАоп
].00_1.66-1з

а*

10. Шешеня
Ната_rriя

миколаiвна

[нженер з

гiрничих робiт

Голова KoMicii:

\\";

Члени ком,с17 Д(Р

Сеник о,о,


