
ДП "ГОЛОВНИЙ НЛВЧДJIЬНО_МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦI"
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протокол м 387-19

засiдання KoMiciТ з перевiркп знань
3 питань охорони працi

З0.10.20l9 р.

Комiсiя у складi:
Голови KoMicii:

Катченка В.С.

Членiв KoMicii:

Бондаря Д.А.

м. Кривий Рiг

- т.в.о, нач,lльника Головного управлiння .Щержпрачiу
!нiпропегровськiй областi

- заступнцка начальника Криворiзькогоуправлiння-
начальцика вiддiлу нагляду у гiрничодобувнiй
промисловостi Головного управлiння .Щержпрацi у
!нiпропегровськiй областi

Кулiна М.В. - заступник цачzt''rьника вiддiлу нагляду у мета,rургii,
машиннобудуваннi, котлонаглядi та заfiдйомними
спорудами Криворiзького гiрничопромислового
управлiння Головного управлiння !ержлрачi у
{нiпропет;lовськiй областi

Лiпшея.Щ.I. - заступника начальника вiддiлу нагляду в
промисловосгi та за об'екгами пiдвищеноiнебезпеки
Криворiзького гiрничолромислового управлiнttя
Головного управлiння .Щержпрачi у
!нiпропетровськiй областi

Чалого А.Г. - голови профспiлкового KoMiTeTy АТ"Криворiзька
тегшоцентраль'' ( за зголою).



створена на пiдставi паказу Головного Управлiвня Держпрацi у ,Щнiпропетровськiй
областi вiд 06.09.20l9 р, Ne 186 перевiрила зЕання наст}тних ]аконодilвчих та нормативIiо-
правових aKTiB з охорови працi:

Правил охорони прачi пiл час ексллуатацii тепломеханiчного обладяшrяя
елсктростанцiй, теIIлових мерсж i теrrловикористовуюttих ycтtlнoBoк, (НПАОП 0.00-1.69-
l3); Правила безпеки пiд час поводхеrtня з виб}ховими матерiмаNlи промислового
призвачення (НПАОП 0.00-1.66-13); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП
0.00-1.76-15); Правила будови i безпечяоi ексллуатацii лiфтiв (НПАОП 0.00-1.02-08);
Правила охорови працi ва автомобiльному трапспортi (НПАОП 0.00-1.62-12); Правила
охорови працi пiд час вавтаr{яо- розвантажувiчIьних робiт (НПАОП 0.00-1.75-15);
Правила охорови працi пiд час виконацня робiт на висотi (НПАОП 0,00-1,15-07); Правила
охорони прачi пiл час експл5аlачii ванrаltопiдiймальних кралiв. пИiймальних пристроiв i
вiдповiдпого обладнання (НПАОП 0.00- 1.80-18); Правила охорони прачi пiд час
експлуатачii електроустаткувzlння та електомереж на вiдкритих гiрничих роботж
(НПАОП 0.00-1.58-12); Правила охорояи працi пiд час експлуатацii нававталсувачiв
(НПАОП 0.00-1.83-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнапня. що
працюс пiд тиском (НПАОП 0.00_1.81-18); Гlравила охорони працi пiд час роботи з
iнстрlт,lеятом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71_1З); Правила охорни працi пiд час

розробки родовиц корисних копаJ,Iин вiдхритим способом (НПАОП 0.00-1.24-10);
Правила охорояи працi у газовому господарствi пiдпри€мств чорноi металургii (НПАОП
27.1- 1.09-09); Система стандартiв безпеки працi. Охорона прачi i промислова безпека у
буlriввицтвi (ДБН) (НПАОП 45,2-1.02-|2)| Технiчнi правила ведення вибу(ових робiт Еа
денвiй поверхвi (НГlАОП 0.00-1.67-1З) у насryпних працiвникiв:
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Прiзвuще, iм'я
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пе зна€

Примiтка
(Правиlrа)

1 2 3 .l 5 6

Ва,]ентияiвна

Фахiвець ПАТ (АрселорМ iтталл

Кривяй Рiг)
нпАоп 0,00-I.75-15

Беденок
Валерiй
вjтаriйович

Начмьник служби
голо3ний ревiзор з
БР на залiзничному

дкцiонерне

<Пiвленний гiрничо-

нпАоп 0,00-1,24_ 10

Бiлоус

михайлович

Застулник директора
зоПтапБ

Фiлi' (Вiльногiрський

метал}ргiйний
комбiнат)

Акцiонерного
Товариства

(Об'€днана гiрничо_
хiмiчна компанiя>

нпАоп 27,1_1,09_09

.1 Бiлуха
lгор
Григоровfiч

Головяий енергетик

( Марганецький
гiрничо-

збагачувальний
KoMбiHaTD

нпАоп 0.00_
нпАоп 0.00-
нпАоп 0,00-
нпАоп 0,00-
нпАоп 0,00-

,l5-07
,24-10
,58_I2
.7l_iз
.81_18

t"a?-

|rUl2e-
"яч,ае
"lзzпz
"r|-\l@e-w/zлаL



l J 1

) Буксман
Володимир

Начмьник бюро,

вiддiлу оп

Приватне акцiонерне

(lнryлецький гiрничо-
збагачувальний

комбiнат)

нпАоп 0.00_ 1.02_0E
нпАоп 0,00_1,15_07

6 Бур'ян Заступник
головного iнженера
з джерел

АТ (Криворiзька k/2<qz2jz-//.za4F
//rLz4r-^
/ea-Zz2r/JrZ-аЗ-
-и,.-ае-

нпАоп 0,00-
нпАоп 0,00-
нпАоп 0,00_
нпАоп 0,00-
нпАоп 0,о0_
нпАоп 0 о0-
нпАоп 0,00-
нпАоп 45,2_

,l5_07
,62_ 12

,69_1j
,71_ 1]
,76 l5
,80_18
,81_18
,02_ 12

,7 вalнппк
Приватяий зак,lад

(Цент професiйноi
освiти iнавчавня,

нпАоп 0,00_ L8j_l8

8 Впсочин
Леонiд
Анатолiйович

менеджер з ПАТ (АрселорМiттап
Кривий PiL

нпАоп 0,00-1,75_15

9 гай
Володимир
степанович

Дирехтор технiчний

(Пiвденяий гiрничо-

комбiнат)

цzа+
,hиzlq*r?

нпАоп 0 00- l,],1_ 10

:нпдоп 0,00_1.66_1з
,}{пАол 0,00_1.67-1]

l0
станiслав
Валерiйович

Заступник Фiлiя (Вiльногiрський
гiрничо-

метал}?гiйний
комбjнат)}

(О6'€днана гiряичо_
хiмiчна комлавiя)

нпАоп 27,1_ 1.09-09

ll Дердiяlценко
Борпс
Вiюорович

котjrонадзору
ПАТ (АрсеiорМiттап

Криsий Рiг)
нпАоп 0,00_1,75- l5

1] Црiбвiч
Андрiй
Валлерjйович

Начальник вiддйу

безпехи

Приватяе товариство
(Iнгулецький гiрничо_

збагачувмьний
комбiнат)

нпАоп 0,00_
нпАоп 0.00_
нпАоп 0.00-
нпАоп 0.00-
нпАоп 0,00_
нпАоп 0,00-
нпАоп 0,00_
нпАоп 27,l-

.02_08
,l5_07
,24-10
,7I_ 1з

.76_ 15

.80_18

.81_ 18

,09_09



l 1 з J 6

lз Дрозл

Григорович

Начапьник вiддiлу Фiлi, (Вiльногiрський

метал)ргiйний

(Об'€днана гiрнпчо-
хiмiчна компанir)

нпАоп 27,1_ 1,09-09

1,1 лубов
BiTалiй
Вiкторович

Нача,,lьник бюро з
опmпБРУ

ПФлiчне ахцiонерне

(Пiвденний гiрничо-
збагачувмьний

комбiнатD

нпАоп 0,00_1,21_ 10

l5 Лчханiв
Сергiй
Юрiйовия

Головний енергетик Фiлiя (Вiльногiрський

метал)тгjйний
комбiнат,

Товариства
(Об'€днана лiрничо-
хiмiчна комланiя)

r4 нпАоп 27,1-1.09_09

lб
Олександр ана,liзу та

удоск,системи Оп (Пiвденяий гiрничо-
збагачува,r ьн и й

комбiнат)

.е ft{'З"
tL?йlф"

4tпооп o-oo-1,ьо_lз
atlпАоп 0.00_ 1,67-1з

1,7 Жуков
Сергiй
Сергiйович

Провiдний iнженер,

вiддiлу промисловоi

Приватяе товариство
(Iнгулецький гiрничо-

збагачувмьний
комбiнат)

нпАоп 0.00-
нпАоп 0,00_
нпАоп 0.00_
нпАоп 0,00_

.02_08
,l5-07
,24_10
,80_18

18 К!пiнус
станiслав
валентинович

начмьник вjrдйу
лiнiйного конт)олю

Приватне ToBaptlcTвo
(Iнгулецький гiрничо-

збаmчувальяий
комбiнатD

нпАоп 0.00_
нпАоп 0.00-
нпАоп 0.00_
нпАол 0,00_
нпАоп 0.00-
нпАоп 0.00_
нпАол 27,1_

,02_08
,l5-07
,7]_lз
,76-I5
,80-I8
,81_ 18

,09-09

l9 Кiр'янов
BiKTop
Геннадiйович

Заступяих

директора,

технiчного вiддiлу

(Пiвденяий гiрничо-
збагачувальний

},pt?
h,4оl4
,ih"!"

-нпАоп 
0,00_1,24- 10

lнпАоп 0,00_1,66- 1з

lнпАоп 0,00_1.67-1j

20
Володимир

<Пiвденний гiрничо_
збагачувальний

комбiнат,

нпАоп 0,00-1,2i1_ 10/r"*



l 2 ] 5 б

1l костенок
олег
Володимирович

Головний енергетик Приватне тозариство
<lнryлецький dрничо-

збагачуваlьний
комбiнат)

нпАоп 0,00_1,02-08

22 Крдвцов
Олехсандр

яачальяика вiддiлу
товариство

(Пiвденвий гiрничо-
збаmч)вальний

нпАоп 0,00_1.24_10

2] Крiпак
Сергiй

договiрнiЙ роботi

ПАТ (АрселорМiттаJ
Кривий Рiг)

нпАоп 0,00_].75-15

]4 Курiпка
IHHa

Приватний здспад
(Центр професiйноi
освiти i яавчання)

нпАоп 0.00-1,76_15
нпАоп 0,00-1,81-18
нпАоп 27,1-1,09_09

25 Кучер
Сергiй
Юрiйовпч

начальник
технiчного вiддiлу

Приватне товариство
(lнгулеrrьхий гiряичо-

збагачувмьнхй
комбiяат)

нпАоп 0.00_1,24-10

16

HiHa
Григорiвна

Викладач Приватний заклад
(цеят професiйноi
освiти i навчання)

нпАоп 54.2-7.02_12

21
Сергiй

Заступниli ПАТ (АрселорМiтгм
Кривий Рiг)

нпАоп 0.00-1,75_15

]8 Овчарснко
Геннадiй

lнжеяер лровiдний
(з теллоенергетики)
збагачувмьного
виробництва

Фiлiя (Вiльногiрський
гiрничо-

мета,l)ргiйний
комбiнатD

Товариства
(Об'.днаяа гiрничо-
хiмiчна компанirD

нпАол 27,1_1,09_09

]9 Перехрест Головний еяергетик
начмьник вi.Dдiлу

Акцiояерне
товариство

(Пjвденвий гiрничо-
збагачрмьний

комбiяат)

нпАол 0.00_ 1,:4_10

з0 Прядко
Сергiй
Олександрович

Головяий фахiвець
вjддiлу ПКР

[lриватне товариство
(lнryлецький гiряичо_

збагачувальний
комбiнат)

нпАоп 0.00_1.62_12
нпАоп 0.00_1,80_18
нпАоп 0,00-1.83_18



I з t 5 6

]l рибалкitl
олексiй

Директор

делартаменту

ПАТ (АрселорМiтгал
Кривлй Рiг,

нпАоп 0,00_1,62-12

j]
Андрiй
Олександрович

таяспорту вiддiлу
(Пiвденний гiрничо-

комбiнат)

нпАоп 0,00_1,24_10

Сергiй
Заступник
генерального
диретора з
виробництва m
iнвестицiйноi

Публiчне акцiонерне
товариство

(Пiвденний гiрничо-
збагачувальниЙ

комбiнат)

нпАоп 0,00_1,24-10

з4 Рябiнiн
олексiй

Головяяй iнж€нер

фйji
Фiлiя (Вiльногiрський

гiрничо-
металргiйний

комбiнат)

Товариства
(об'€днана гiрничо-
xiMiqHa компrнiя)

нпАоп 27,1_1,09_09

j5 сай
Олександр
Олександрович

Приватне товариство
(lнryлецький гiрвичо-

збагачувмьний
комбiнатD

нпАоп 0,00_
нпАоп 0,00_
нпАоп 0.00_
нпАоп 27,1_

,02_08
,76_I5
,83_18
,09_09

]6
Олександр

нача.rьник Втв
теплоцентрlць)

нпАоп 0-00_1,l5_07
нпАоп 0.00_1.62_12
нпАоп 0.00_t.69_1з
нпАоп 0.00-],7I-1з
нпАоп 0,00_1.7б_l5
нпАоп 45.2_7.02-12

3,7 Ф€дiн Генеральний Публiчне акцiонерне

(Пiвденний гiрничо-

комбiнат)

нпАоп 0.00-].24-10

]8 Чабан

['ригорович

Ви&,lадач Приватний заклад
(Центр професiйно-l
освiти i навчання)

нпАоп 0.00_ 1,58-I2

]9
Геняадiй
Сергiйович

Приватне товариство
(Iнгулецький гiрвичо_

збаmчувмьяий
комбiнат)

нпАоп 0,00_ 1,02_08



l 3 { 5 6

,l0 шевчсяко
Олександр
Володимирович

Диреrгор з ОП,
лромисловоiта
екологiчяоi безпеки

Акцiонерне

(Пiвдеяний гiрничо-
збаmчувмьяий

комбiнат)

нпАоп 0.00-1,24-10

голова koMicii

Боядар,Щ.А.

Лiпшей ,Щ.I.
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КудiЕ М.В.

чалий A.I.

Дай видlчi:З0,10,19


