
ДП,,ГОЛОВНИЙ НАВЧЛЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРДЦI"
(ДI (СНМII>)

протокол J{ъ 707 -2t
засiдання Koмicii з перевiрки знань

з питань охорони працi

28.|2.2021 року м. Горiшнi flлавнi

Голови KoMicii:

ЩЕРБАКА С.Л. - начальника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

членiв KoMicii:

КАСЬЯНЕНКО Т.В. - заступника начальника вlддlлу нагляду в

промисловостi, АIIК та СКС та на об'ектах
пiдвищеноi небезпеки Управлiння

,Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

БЕЗРУЧКА О.В. - начаJIъника Горiшньоплавнiвсъкого
навчЕlльно -методичного вiддiлгу ДI ГНШI

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



створена на пiдставi наказу Управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
|9.0].202l року Nq 61 перевiрила знання законодавчих aKTiB з питань охорони
працi:
<Правила безпеки пiд час розробки родовищ рудних та нерудних копЕLлин

пiдземним способом> (НПАОП 0.00-1 .71-16) у наступних слухачiв:

лъ
з/п

Прiзвище, iм'я та
по батьковi

Посада Пiдприсмство Правила Знас, не
знае

1. Длександренко
Эергiй
Элександрович

lIачальник цеху Говариство з

lбмеженою
зiдповiдальнiстю
<€ристiвський
,iрничо-

lбагачувальний
сомбiнат>, ЦВР

t{IIАоп
).00_1 .17-|6

зRае

2. Dlляков
Эергiй
Вiкторович

:-Iачальник СоП Говариство з
эбмеженою
вiдповiдалrьнiстю
керистiвський
гiрничо-
збагачувальний
комбiнат>. СоП

t{IIАоп
).00_1 .77-|6

ънае

3. Боровцова
Вiкторiя
Апдрiiвна

FIачальник бюро
Dхорони працi
РК та РПо

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдальнiстю
кСристiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. ДПБ

FIгIАоп
).00-1 .77-Iб

ънае

4. Бородiн
tОрiй
ииколайович

Провiдний
iнженер з
охорони працi

Говариство з
эбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. СоП

t{IIАоп
].00-1 .77-|6

бн 
q.ь

5. Посунько
Щмитро
Андрiйович

Енергоменеджер Говариство з

>бмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. ЕТВ

t{пАоп
).00-1 .77-|6

{нсе

6. Танаков

Щмитро
михайлович

начальник
цiльницi

Говариство з
rбмеженою
зiдповiдальнiстю
керистiвський
:iрничо-
lбага.ryвальний
rомбiнат>, ЩВР

!IпАоп
).00-1.77-|6

не

$Цае



7. Гкачов
Павло
tОрiйович

Електромеханiк
пiдземноi
цiльницi

Говариство з

эбмеженою
зiдповiдальнiстю
кСристiвський
:iрничо-
lбагачувальний
комбiнат>. ШВР

t{IIАоп
).00_1 .77-tб

dHae

8. Diгура
BiKTop
Петрович

FIачальник

цiльницi

Говариство з

эбмеженою
вiдповiдалlьнiстю
кСристiвський
гiрничо-
lбагачувшlьний
комбiнат>. ПВР

LIIIАоп
).00_1 .77-Iб

JнOё

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

Щербак С.Л.

Касьяненко Т.В.

Сеник о.о.

Безруlко О.В.


