
Гдi1
[-'",.
la,

дп " головниЙ цлвчдJIьно_мЕтодlчниЙ цЕнтр дрржпрдцI"
(дп "гнмц")

протокол ль б83_21

засИаншя Koмicii з перевiрки знань
з пптань охороши прачi

23.||.202l р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Мартощука Р.М. - в.о. начальника вiддiлу гiрничого нагля.ry Головного
управлiння .Щержпрачi у КиiЪськiй областi

Членiв KoMicii:

Сiрого М.В. - головного державного iнспектора вiддiry гiрничого
нагля.ry Головного управлiння .Щержпрацi у
киiъськiй областi

Коваlrьчука А.В. - головного державного iнспектора вiддfuту нагJIя.ry у
булiвнишвi управлiння нагляду в промисловоgтi i на
об'ектах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння .Щержпрачi у КиiЪськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника.ЩепаргамеЕry охорони прачi
Фелерачii профспiлок Украihи (за згодою)

м. Киiв



Бейлик
Майя
в'ячеславiвна

Бс.пiков

Олександр
миколайович

] |Бистревський
Юрiй
Iллiч

р
ч

на

експерт технlчний

гшовний маркшсйлер РУ

головний геолог

майстер гiрничий

првiлний маршейлер

створена на пiдставi н азу Головного управлiння.Щержпрацi у Киiвськiй областi вiд25,10,2021

р.lтп+зво.р.}ф'ПереВiрилазнаннянастУпнихзаконоДаВчихтанорМатиВно-праВоВихtlкТlВз
охорони працi:

правила виконання маркшейдерських робiт пiд час розробки родовищ рудних та

нерудних корисних копалин 1нпноп 
,74,2-]r.07-2l) 

у настуtIних працiвникiв:

Приватне акцiонерне
товариство

"миколатвський
експертно-технiчяий

центр"

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

КПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО
-ЗБАГАЧУВАJЪНИИ

коМБIнАТ))

тов "плисецький
гранiтний карl€р||

КощiТвська фiлiяТОВ
Клесiвський кар'ср нс

рудних копалин
"Технобул"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"покровськиЙ
гIрничо-

ЗБАГАЧУВАJIЬНИЙ
комБIнАт"

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Знае

Знас

Знас

3нае

Знае

нIIАоп ,74.2-|.0,|-21

нпАоп ,l4.2-l',0,7-2l

нIIАоп ,l4.2-|.07-21

нIIАоп ,74.2-|.0,7-21

нIIАоп ,74.2-|.0,7-2l



ý [Бойко
Андрiй
миколайович

васянович
Юрiй
миколайович

вдовиченко

Сергiй
Леонiдович

10

головний маркшейдер

маркшейдер

начальник слуrкби головного

маркшейдера

головний маршейдер

заступник диреflора з

технlчних питань

експерт технlчнии

л э 6
21

3

Приватне акцlонерне
товариство "I_[ентральний

гi рничо-збагачува-льн ий

комбiнат"

Приватне aKuioHepHe

товариство "Полтавський
гiрнич о-збагачу Ba.lt ьний

комбiяат"

Фlлlя "tгзк" Ат "огхк"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"покровськиЙ
гIрничо-

ЗБАГАЧУВАJIЬНИЙ
комБIнАт"

ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДЫIЬНIСТЮ

"нАуково-
ТЕХНIЧНИЙ ШНТР

ЕКСПЕРТИЗИ ОБ,СКТIВ
НАФТОГАЗОВОi

ПРОМИСЛОВОСТI"

тов "груп-консАлт"

Знае

Знае

Знае

Знас

Знас

Знас

шцOп 14,2-]t.07-21

нпАоп 74.2-|.0,|-2|

нIIАоп ,74.2-|.0,|-21

нпАоп 14.2-|.0,|-2l

нIIАоп ,74,2-|.01-21

нIIАоп 74.2-|.0,7-2|



|] |Возiгнуй
Андрiй
Миколайови.{

13 Восорева

Альона
Григорiвна

|4 Гаркуша
олена
Дндрiiвна

|ý |Голованевський
Антон
Володимирович

lý |Гоменюк
олексiй
Володимирович

|7 Гуменок
Костянтин
Григорович

заfiупник начальника фйii з

охорни працl

спеulаJllст

засryпник голоаного
маркшейцера

начшьшк одшькоi фiлii тов
"Фмк"

маркшейдер

начшьник упрilsJliння О m 3ВП

4 5 6
1 2 3

Фlлtя,Iгзк" Ат "огхк"

Приватне акцlонернс
товариство

"миколатвський
експертно-технiчний

центр"

Фiлiя "Вiльногiрський
гiрничо-мегалургiйний

комбiнат" Акцiонерного
Товарисгва "Об'еднана

гiрничо-хiмiчuа компанiя"

тов "Фмк"

ТОВ "Бу.чiнлустрiя -

CepBic Лтл"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО " СУХА
БАJIкА"

Знас

Знае

Знае

Знае

Знае

3нае

шцоп 74.2-]l.07-2]l

нпАоп ,74.2-|.01-2l

шIАоп ,74.2-l..0,7-2|

нIIАоп ,l4.2-]'.0,|-2l

нIIАоп ,7 
4.2-| ,01 -21

нIIАоп ,74.2-|.0,7-2|



I

noJrobнпn r.sрклеПлср в Kap'epi

мсгупнllк дирекmра

iHxeHep l-i квтегоф ВJIК

експерт т€хнilшпf, з

прrислоюi бсзлеки

начальнхк вiддцlу навtйнюr

фахiвець ПАО

Приватне шщiонерне

товаристк) "полтавський
гiрничо-збагачувальЕпЙ

комбiнатl'

.Щеркавне пИпри€мсгво
"Засiдний скспертно-

технiчний цсЕФ
,Ц,ер:кпрачi"

Приватне акцiонерне

токlристк) "IнгулоцькиЙ
гiрничо-збагаT вальний

комбiнат"

тов "Фмк"

ТОВ НВЦ "Маýгер Koyl"

ТОВ Клесiвський кар'Ф
не рудtlих копалин

"Технбуд"

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

Знас

шцоп 14.2-|.01:2|

нIIАоп 74.2-1,.0,|-21'

нпАоп 74.2-|.0,|-2|

нпАоп 74.2-1,.0,|-2|

нIIАоп 74.2-|.0,|-2|

нIIАоп ,14.2-1.07-2|



24 ,Ц,ражевський
Борис
Борисович

.Щубас

Сергiй
миколайович

Дднiк
Людмила
Анатолiтвна

Ечкалова
ольга
Володимирiвна

€втушенко
Олександр
Сергiйович

29 €рмаков

.Щенис
Юрiйович

25

26

27

28

головний маркшейдер

начшьник вiддЬу ОП

експерт reхнlчнии

начшьник Миколаiвськоi фЬii
тов,Фмк,

lжeнep з геотехнологп

маркшейдер

6
32 4 5

1

Акцiонерне товариство

"Марганецький гiрничо-

збагачува.lI ьний комбiнат"

ФIлIя "гзк" Ат "огхк"

Товаричтво з обмеженною
вiдповiда-льнiстю
"миколАiв

ТЕХЕКСПЕРТ"

тов "Фмк"

Товарисгво з обмеженою
вiдповiдальнigгю

"еристiвський гiрничо-

збагачувальний комбiнат"

ТОВ "Ажур-Д"

Знас

Знас

Знас

Знас

Знае

Знае

шиоп 14.2-]l.01-2|

нпАоп ,74.2-1t.0,7-2|

нпАоп ,l4.2-|.0,|-2|

нпАоп ,74.2-1..01-zl

нIIАоп ,l4.2-|.0,|-2l

нIIАоп ,74.2-|.0,|-21



Жаканов
Кайржан
Кайрбекович

Жердель
Анна
олексiiъна

Жпвора
Ганна
Олександрiвна

Жулiлов
Володимир
Iванович

Зав'ялов
Олександр
евгенiйович

30

31

эz.

JJ

з4

35

ч

мсн€джер з геотехнологrl та

контршю стабiльносгi бортiв

кар|еру

головний геолог

провiдний маркшейлер

маркшейдер

маркшейдер

маркшейлер

3 л э
1 2

Товариство з обмеженOю
вiдповiдальнiстю

"ерисгiвський гiрничо-

збагачувшtьний комбi нат"

Фiлiя "Вiльногiрський
гiр нич о-металург i йн ий

комбiнат" fulцiонерного
Товариства "Об'сднана

гiрничо-хiмiчна компанiя"

Приватнс акцlонерне

товариство "Полтавський
гiрничо-збагачува.lIьн ий

комбiнат"

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "собi "

доцрнЕ
ПIДПРИСМСТВО

,,АгроБуд,

ПрАТ
"КиТвопорялкомплекг"

Знае

Знас

Знае

Знас

Знае

Знае

нIIАоп 14.2,|,01,2|

нIIАоп 74.2-1.01-2|

нпАоп ,74.2-1l.0,7-2|

нIIАоп ,14.2-]l.0,7-2|

нIIАоп ,74.2-|.0,|-2|

нIIАоп ,14.2-1..0,7-21



хsршrtcf,дср

маркшеllдер

rsрrсд.f,дЕр

mJюЕнхП r.аркrцеПдер

екшерттGхrriчплf, з

проtrоtоDоi бсопсюl

ФxiBclb з технiчпоi експертilзн

Колекгlшнс пiдприсмство
ППеряслав-

хмельницькиfi цегtльний
завод"

Товариство з обмсженою

вiдповiдальнiспо "БК ,

промБу.IрЕсурс"

"Соснiвськпй гранкар'ер"

фiлiя ТОВ "Енерr€тlrчна
група"

Пришrне акцiонернс

товаристл)'поrпавський
гiрничо-збогачувальний

комбiнат"

тов "соJирвЕfu
ЕнЕрдк}t,

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

шиоп 74.2-]'.0,1a1l

нпАоп 74.2-1^.07-2t

нпАоп 74.2-1^.01-2л

нIIАоп 74.2-|.07ал

нIIАоп ,14.2-I,.0,1-21.

нIIАоп 74.2-1..01-2|



42 кальницький
Анлрiй
миколайович

Капиця
Сергiй
Олександрович

4з

44

45

tsачuьник дшьниц|
маркшеГtдсрського

забезпечення гiрничих робiт
вiддiлу головного маркшейдера

дhреюор з охорони лрац|,

промисловоi безпеки та ОНС

провЬий маркшейлер

начшьник вlllдlлу

маршекдср

маркшейдер

Фiлiя "Вiльногiрський
гiрничо-металургiйний

комбiнат" Акцiонерного
Товариства "Об'еднана

гiрничо-хiмiчна компанiя"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО " СУХА
БАJIкА"

Приватне акцiонерне
товариство "lнryлечький
гiрничо-збагачувмьн ий

комбiнат"

дЕржАвнЕ
пцприемство

"киiвський
ЕкспЕртно-

ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
дЕржпрАцl"

Дочiрнс пiдприемство
Корсунь-Шевчонкiвський

гранкар'ср "Сiвач"
Приватного акцiонерного

товариства "Сiвач"

Виробничий кооператив
"Булсервiс"

Знае

Звае

Знае

Знас

Знас

Знас

шиоп 14.2-|,01-2|

нIIАоп ,7 
4.2-| .0,| -2|

нIIАоп ,74.2-|.0,|-21

нIIАоп 14.2-|.0,|-21

нпАоп ,l4.2-|.07-21

нIIАоп ,74.2-1.0,7-21



49

48 lКоваленко

|Вiкторiя
Анатолiiвна

Коваль
BiTa-гriHa

Вадимiвна

Кодрiна
Iрина
ГеннадiiЪна

колеснiков
Андрiй
Олександрович

50

51

52

53 котовська
Наталiя
миколаiъна

маркшейдер

маркшейдер l -i категорli

маркшейлер шахти 3/5

маркшейдер кар'сру

маркшейдер

маркшейдер дйьничий

Приватне акцiонерне
товариство "Полтавський
гiрничо-збагачу вальний

комбiнат"

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

КПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО
-ЗБАГАЧУВАJIЬНИИ

коМБIНАТ))

Акцiонерне товариство

"Маргансцький гiрничо-
збагачувальний комбiнат"

Приватне aKuioHcpHe

товариство " [-[ентршrьний

гiрничо-збагачувал ьний
комбiнат"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"киiвський рlчковий
порт"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

КПIВДЕННИЙ ПРНИЧО
_ЗБАГАЧУВАJIЬНИИ

коМБIНАТ)

Знас

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

шиоп 74.2-]l.01-2]l

нIIАоп 74,2-|.0,7-2|

нпАоп ,74.2-|.0,|-2l

нIIАоп ,74.2-1.0,7-21

нIIАоп ,l4.2-1l.0,|-21

нIIАоп ,74.2-1.0,|-21



57

ýý |Кузьменко
Сергiй
Петрович

Кучкiн
олег
Юрiйович

58 Лисенко

Марина
Iгорiвна

59 Литвинчук
Iлля

,Щмитрович

провiлний маркшейдер у
Kap'epi

маркшейдер 2-i категорli

провiлний iнженер по роботi з

проектiлм и

начшьник експергного вlддlлу,

експерт технlчний з

промисловоi безпеки

начшьник вuцlлу геологll та

проекryванш гlрничо-

видобувних пiдлрисмсrв

Товариство з обмеженою
вцповiдальнiстю

"Сристiвський гiрничо-

збагачувальний комбiнат"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(ПIВДЕННИЙ ГРНИЧО
-ЗБАГАЧУВАJIЬНИИ

коМБIнАт))

ТОВ "Прилнiпровський
центр технiчного аудиту"

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

"Сристlвський гiрничо-
збагачувальний комбiнат"

ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ
"IНДАСТРIАJI СЕИФТI

yKPAiHA"

тов,нвп
"укргЕологстром"

Знае

Знае

Знае

Знае

3нас

Знае

нIIАоп 74,2-]l.07-z|

нIIАоп 74.2-|.07-2\

нIIАоп ,l4.2-|,0,|-2|

нIIАоп ,74.2-|.0,|-2l

нIIАоп ,74.2-|.0,|-2|

нпАоп ,l4.2-|.0,7-21



ýQ |Лунiчкiн
Валерiй
олексiйович

Макаренко
Олександр
Сергiйович

61

62

бз

64

Малунова
олена
Олександрiвна

Манойло
Микита
Сергiйович

65 маньковський
Анлрiй
миколайович

головний макшейдер

маркшеидер

маркшеидер

маркшекдер

маркшеидер

Фiлiя "Вiльногiрський
гlрничо-металургi й н ий

комбiнат" Акцiонерного
Товариства 

llОб|еднана

гiрничо-хiмiчна компан iя"

ТОВ "Булiнлустрiя -

CepBic Лт.л"

ТОВ Клесiвський кар'ер
не рудних копмин

"Тсхнобул"

тов "цтор"

тов
"рIвнЕБудмАтЕрIАл"

тов "шАмрАIвськЕ,

Знае

Знас

Знае

Знае

Знае

Знае

нIIАоп 74.2-|.07-2l

нIIАоп ,l4.2-| 
.07 -2l

нIIАоп 74.2-|.0,|-21

нпАоп 74.2-|.0,|-21

нIIАоп ,l4,2-|.07-2\

нIIАоп ,7 
4.2-|.07 -2l



66

6,I

Манько
Свiтлана
ЮрiiЪна

Матвссв
Iгор
миколайович

мельнiченко
Валерiй
олегович

михайлова
Свгенiя
Iгорiвна

Мiсюрка
Вiталliй
АНТОНОВИЧ

Мокiч
Сергiй
миколайович

провlдний маркшейдер

експерт технlчнии

маркшейдер

в о начмьника ВПБ

експерт тешiчний з
промисловоi безпеки

i нженер-дефекюскопiст

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО
-ЗБАГАЧУВАJIЬНИЙ

КоМБIнАТ)

Товаричтво з обмеженною
вiдповiдальнiстю
"миколАiв

тЕхЕксtIЕрт,,

Приватне акцiонерне
товариство "Полтавський
гiрничо-збагачувмьн ий

комбiнат"

Приватне акцiонерне
товариgтво "lнryлецький
гiрничо-збагачувальний

комбiнат"

ТОВ "СОЛАР ВЕЙВ
ЕнЕрджи,

ТОВ,ЕКСПЕРТ
TExcEPBlc,

нIIАоп 74.2-|.01-z|

шIАоп 74.2-|,0,|-21

нIIАоп 74.2-|.07-2|

нпАоп 74.2-|.07-2l

нIIАоп ,74.2-|.0,|-2l

нIIАоп 74.2-|.07-2l

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

68

69

70

7|



нiколенко
Олександр
Анатолiйович

Осипенко
Сергiй
Вiкюрович

Попiщук
Сергiй
Валерiйович

7,I PaKiTa
Олександр
Iванович

харючеПлер

головний наркшейлер

провiдrrfi uаршеf,дер

маркшеfiдер дiшнпчий

голоЕшiЛ каркцсйдер
ffачошник Dlддlлу

гоltошхй маршеIлер

ПрАТ "БоryславРький
кар'ер" ]

ТОВ "Бiланi вськr.tй ГЗК"

Приватне aKuio{epHe
товариство "По.rпtпgькr g

гiрничо-збагачувфьний
комбiнат"l

АКIДОНЕРЦЕ
ТОВАРИСТВО

(ПIвдЕнниЙ гIрничо
-ЗБАГАЧУВАJIЬНИЙ

коМБIнАт))

АкtцонЕрцЕ
ТОВАРИСТВО

(пIвдЕнниItr прничо
_ЗБАГАЧУВАJЪНИЙ

коМБIнАт)

привАтнЕ
АКЩОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО, СУХА
БмкА"

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

7з

74

76

нIIАоп 74.2-|.07-2|

нпАоп 74.2-|.07-2l

нIIАоп ,l4.2-|.0,|-2l

нпАоп 74.2-|.07-2|

нIIАоп ,l4.2-|.07-2l

нIIАоп 74.2-|.07-2l



Сезько
Олександр
васильович

79

J$ |Савчук
Майя
михайлiвна

Серпюк
Олександр
васильович

81 слободянюк
Володимир
Леонiдович

стахньова
Лариса
миколаiъна

80

82

Сrр
оле
Вол

83 утинський
ксiй
одимирович

провiлний маркшейдер }ra

поверхкевих роботах

головний маркшейдер
Петрiвського кар'сру

головнии геолог

головнии lнженер

маркшейдер на гlрничих

роботж в Kap'epi

1 2 3 4 5 6

AKuioHepHe товариство
"Марганецький гiрничо-,,

збагачувальний комбiнат

Приватне акцiонерне
товариство " I-[ентральний
гiрничо-збагачувал ьн и й

комбiнат"

ttривАтнЕ
АКШОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО " СУХА
БАJIкА"

дЕржАвнЕ
пlдприсмство

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ
ЕкспЕртно_

ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
дЕржпрдlI"

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

"еристiвський гiрничо-
збагачувальний комбi нат"

ТОВ НВЦ "Мастер Коуч"

Знае

Знае

Знае

Знае

Знас

Знас

нIIАоп 74.2-]l.01-2|

нпАоп ,74.2-|.0,7-2|

нпАоп 74,2-|.0,|-21

нпАоп ,l4.2-|.07-21

нпАоп 14.2-|,07-2|

нIIАоп ,l4.2-|.07-21



1 2 3 4 5 6

85

84 Сущенко
Вiталiй
Iванович

Терновський

Олександр
миколайович

Тютюнник
оксана
вiталiiъна

Удовенко

.Щенис
михайлович

Ушатенко
Павло
Петрович

89 Федiснко

BiKTop
Петрович

експерт технlчнии

експерт технlчний з
промисловоi безпеки

провlднии маркшеидер

маркшейдер дшьничий

експерт технlчнии

[ержавне пiдприсмство
"Захiдний експертно-

технiчний центр
,Щержпрачi"

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ
"нАуково-

ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
ЕкспЕртизи оБ,ектIв

НАФТОГАЗОВОi
ПРОМИСЛОВОСТI"

Приватне aKuioHepHe

товариство "Полтавський
гiрничо-збагачувал ьн и й

комбiнат"

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО
_ЗБАГАЧУВАJЪНИЙ

коМБIНАТ))

ТОВ "I-[егла вашого дому"

дЕржАвнЕ
пlдприемство

"киiвський
ЕкспЕртно-

ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
дЕржпрАцI"

нIlАоп 74.2-|.0,7-2|

нпАоп ,74.2-1.07-21

нпАоп ,l4.2-|,0,|-21

нtиоп 74.2-|.07-2l

нIIАоп ,l4.2-|.0,|-2|

нIIАоп ,l4.2-|.07-2l

Знас

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

86

87

88



;a

92

9l (Dедорова

ольга
Вiкюрiвна

Федоссева

Тамара
Вiкгорiвна

9з (Diлоненко

Васи.пь
васильович

94 (Diлоненко

олена
Сергiiвна

Хрипко
Аргем
Вiкгорович

95

провi.шrrrf, rrаркшейлер

старшf, харшсf,лср r np'cpi

гоJtовня.l rаршеf,дер

експсрт т9хпiшй з
rryоIисЛоюi ббпэш

експср тежiчниf,

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"покровський
гlрничо-

ЗБАГАЧУВАJlЬНИЙ
комБlнАт"

Товариство з обмеженою
вйповiда.llьнiсгю освiтнiй

цештр "Фахiвець"

Приватне акцiонерне
товариство "ПоJпавський
гiрничо-збагачува.ltьний

комбiнат"

Т.ЩВ "Рокитrrянський
спецкар'ер"

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДIОВIДАJЬНIСТЮ
"Iн!fiQlрlд..д сЕЙФтI

yKPAIHA"

ТОВ "Прилнiпровський
цеrrгр TexHi чного аудиту||

Знае

3нае

Знае

Знае

Знае

Знае

нпАоп,74.2-1.0,|-2l

нIIАоп 74.2-|.07-21

нIIАоп 74.2-|.о7-2|

нIIАоп 74.2,|.07-2l

нIIАоп 74.2-|.07-21

нIIАоп 74.2-|.07-2|



96 |Цьохла
Олександр
Олександрович

Чепурний

IBaH
Володимирович

Чижиков
Максим
Юрiйович

99 Чорномор
олексiй
Анатолiйович

97

98

l00

101

експерт-технlчнии

начаьник вlддшу охорни
прачi та промисловоi безпеки

провiдний маркшейдер в

Kap'epi

головнкй маркшейлер

маркшеидер

провiлний фмiвечь вiллlлу
головного маркшеидера

Приватне aKuioHepHe
товариство

"миколаiвський
експертно-технi ч ний

центр"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО, СУХА
БАлкА"

Товариство з обмеженою
вiдповiда.лtьн iстю

"Сристiвський гiрничо-
збагачувальний комбiнат"

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

"еристiвський гiрничо-
збагачувальний комбiнат"

ПрАТ "Товкачiвський
гзк"

Приватне акцiонерне
товариство "I-[ентршtьний

гi рничо-збагачувальний
комбiнат"

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

Знае

нIIАоп ,74.2-|.0,7-2|

нIIАоп 74.2-|.07-2l

нIIАоп ,l4.z-|.0,7-21

нIIАоп ,74.2-|.07-2|

нIIАоп ,14.2-1.0,7-21

нIIАоп ,l4.2-|.07-21



,.

|02 Шевчук
Сергiй
вiтшiйович

оlуrби
uаршrейдЕра

Фlл.я "гзк" дт "огхк"

Акцiонерне товариство
"Гiдрормеханiзацiя."

Знае нIиоп 74.2-1..07-2l

Знае нIIАоп 74.2-1.0,|-2l

Маргошryк Р.М.

Сiрий М.В.

А.в.

в.А.

.Щrгавиддчi: 2з.l|.202|


