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Комiсiя у складi:

Голови комiсii,Щерх<прачi:

Сажiснка В,В. - т.в.о. Голови Держпрацi

Заступяика голови KoMicii
,Щержпрачi:

Семчука P,I. - нач;цьника Головного управлiнпя .Щерtкпрачi
у Киiвськiй областl

tlленiв KoMicii:

Тименка А.В, - нача,rьника вiддirry паглялу за об'скгами котлонагляду
та пiдйомними спорулаvи управлiння нагляд} в промисловостi
i на об'сктах пiдвищеноi небезлеки Головного управлiння
,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В,А. заступника керiвника Департаменту ] охорони прачi
Фелерачii профспiлок УкраТни (за зголою)

Баношенко Н.М. викладача ДП (ГНМЦ)) (за згодою)

м. Киiв



створена на пiдставi наказу Дерri(лрацi вiд 15,05.2017 р, Np 65 перевiрила знанЕя
ttаступних законодавчих та нормативно-правових aKTlB ] охорони праul:

3аконодавчi акти з охорони рацi. гiгiсни прачi. на,,tання першоi (домедичноi) допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Зага,,iьний курс з () них працlвникlвi

лi
п/п

Прiзвище, iм'я
та по-бптьковi

Посада Пiлприсмство Зна€,
не

знас

Примiтка
(Правила)

2 3 4 5 6

Андрiй
Олександрович

lHr(eHep з охорони
працiдирекцiiз ОП,

ПБтаЕ

llривАтнЕ
Акцlонt]рнF.
товлрисl,во

(МАl'lvпольсЬкий
МЕТАЛУРГIЙНИЙ
комБIнАI ]мЕнl

lЛЛ!чА,

Знас Зашьний курс ] ОП

2 Альбермах MexaHiK дiльницi
конвертерний цех

привАIнL
AKlllol lEPl lE
товлриство

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
Ml]TAJIyPl lЙний
кOмБlllА-t lMEHl

I]lЛlЧАD

Знас ]агаlьний курс з ОП

], Воробйов
Андрiй
олексiйович

Засryпник
начмьника цеху з

lюкинlринry
лпц-3000

лриt]А]нЕ
АКUIОНЕРНЕ
IОВАРИСТВО

(мАр]уIкrlьськиЙ
мЕт,\лургIЙниЙ
комБlllлт lMEl]l

Ul.]IIчА,

Знас ]агшъниЛ курс r ОЛ

4.

Деменчук
Едуард
Володимирович

lнженер з технiчноi
дiагностики I кат

Упрамlння
надlйностiта

llривА l нЕ
AKu]ollEPHE
товлриство

"мАрlуIк)льський
мF,lАлчрI lйний
комБlIlАl lMEl ll

Знае

5, жях(кiн
Олексавдр
васильович

Старший майстер
виробничоТдiльницi
Конвертерний uex

привдтнl]
АкцlонЕрнЕ
IОВАРИСI,ВО

(мАрlупольськиЙ
Mt: lA]lyP! lЙниЙ
комБ]}lл I lMljHl

lJlлlчА,

зна€

6. Канчл
Свген
Володимироsич

Директор з

транспорry та
привАтнЕ

АкцlонЕрнЕ
lоRАрисгRо

(МАРlУllоJIЬСький
мгтллургlйний
комБl}lАl lMl]Ill

lллlчл,

Знас ЗагмыlиЛ курс з ОП

7 Калустiн
евген
Георгiйович

Провlдннй iнженер з

налагодження й
випробувань

цоонЕ

привАтнЕ
лкtllонЕрнЕ
]овлрисгво

(МАРIУП()ЛьСЬкиЙ
МЕТАЛУРГlЙIIИЙ
комБlнлт lMI]Hl

lЛЛlчА,

Знас

8 Кrтрпч
Олександр

Головний фахiвець з

оперативного
обслуговуваняя та

нмагодження
Управлjння
головного

привлтнЕ
лкlll()нЕ]рнl-]
']оl]Арисl l]o

(МлРlуГlоJlЬсЬкиЙ
мЕIдJlур]]ЙниЙ
комБ]Ilлт lMElll

lЛЛlЧАл

9, кiбкsло
С€ргiй
Вiкторович

начмьник дiльницi
Упрамiння
випробувань

привАтнЕ
дкlllонЕрнЕ
l()вАрис l t]o

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мt] l АлургIйний
комБlнАт lMElII

lл]llЧА,

Знас ЗагФьний курс r ОП



2 з 4 6
l0 коваленко

володимир
васильович

Майстер виробничоi

Цех виробництва
зварних труб

привАllll]
лкцlоllЕрllЕ
ТОВАРИСТВО

.МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГ]ЙНИЙ
комБlнАт IMEHl

UlЛlчА,

Знае

1l Колмпков
В'ячеслав

Засryпник
начaцьника цеху
I|ex iнженерно-

технiчного
забезпечення
Управлiння

привл гнI]
лкlIlоllЕрttр-
ТОВАРИСТВО

(млрlупольський
мЕтАJ]урIlЙниЙ
комБlнАт ]MEHl

Знас Загшьний курс з ОП

12. коломойцев
Сергiй
Борисович

Засryпник
начiLльника цеху з

експлуатацlТ

Цех ексrl,iуатацii
Управлiння

з,tлlзничного

приl}А ]l lI|
лкtllоllI]рllп
IоRлрис1,1}о

(МлРIУll0]lЬсЬкиЙ
MI] IА,]lургlЙний
комБlllАт lMEHI

IллlчА,

Знас

lз- Кондретеfiко
BiK.тop
Вiкторович

Провiдний iHжeHep
Управлiнвя

привлтt{Е

^KlIlollEPllF.lовАристl]о
(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБIНЛТ IMEH]

IЛЛlчА,

Знас

14, Корлубап
Володимир
Юрiйович

Майстер виробничо'i
дiльницi

Цех виробництва
зварних труб

привАтllЕ
АкцlонЕрнЕ
тов^рисIво

"мАрlупольськиЙмt]тллургlйний
комБIнлI lMEH]

Знас

l5 Корнi€яко

миколайович

Iнженер з
технlчного нагляду

дирекцii з ОП, ПБ та
Е

привАтllЕ
AKLllollFjPllE
тов^риство

(МлРIУllоJ]ьсЬкиЙ
мЕ]lАлургlЙний
КОМБIНАТ IMEHI

IJ]лIчл,

Знас Загмьвий курс з ОЛ

16 Котляров
Дмито

lнженер
Аглофабрика AKI]loHEPHE

lовАрис| во
(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мL]l,АлургlЙl lий
комБlнА-t lMhlIl

lлJllчА,

Знас

1,1, Красноруцькяй
Сергiй
олексiйович

Експерт з пром
безпеки дирекцi]

оп пБтаЕ

привАтнЕ
лкLllоll[рн[
ТОВАРИСТВО

(МлРtУll()]lь('ЬкиЙ
МЕТЛЛУРГIИНИИ
комБlнАт lMEt ll

lллlчА,

Знас

18. Критиша
олексiй
Iванович

начальник колони
(автомобiльно'i)

Управлiння
автомобiльного

транспорту

п риt]л ] нЕ
ДКILlОНЕРНЕ
lовлрис I во

(МАРlуПоЛЬсЬкий
МЕ IЛJlУРГIЙНИЙ
к()мыllАIlм[нl

lrlлIчл,

Знас ЗаЕlьний курс r ОП

l9. Кукуш
олексiй
васильович

Провiдний iнженер-

Управлiння
автоматизаuii

привА fнЕ
лкцlонЕрнЕ
tовАристRо

(МАРlуllОJlЬСькиЙ
мн lлJ]ургIЙниЙ
комБIнлт lMLlll

lллlчА,

Знас



l з 4 5 6
20 Кураш

Олекса}цр
начальник

лаборатор iT ди рекцii
зоП.ПБтаЕ

привАt'l]я
лкlllонЕрнЕ
товАрис lBo

.млрlуIкrlьськиЙ
МЕТАЛУРГ]ЙНИЙ
комБltlАт lMEHI

lЛЛlчА,

Знас Загмьний к}рс r ОП

2l
Вал9нтин
Анатолiйович

Засryпник
начtlльника цеху з

iнжиниринry
Цех холодного

прокаry

привАтнF
Акцlоl{ЕрнЕ
lовлриство

(мАрlупольськиЙ
мЕтмургlйllий
комБlнАт lMl]Hl

lЛЛlчл,

Знас

22. лiм
lBaH
ен-Дюнович

Ревiзор залiзничний
з безпеки руху

потягiв Управлlння
за,,liзничного
транспорry

приl]лтlll]
AKIlloHEPHIj
lовлрисгво

(МлРtу]l0]lЬсЬкиЙ
METAriyPl lйний
КОМБlНАТ IMEHI

lЛЛlчА,

знас

2з. лiтовчеIrко
Микола
Володимирович

Майстер
Доменний цех

Ilривл llIE
AKLlIoHLPllI
товлри(,тв()

(МлРlу llo] lьсЬки Й
мЕтАлургlЙниЙ
к()мынА l lMEHl

Знас Зага,lьний курс 1ОП

24. Лобода
Олександр

Засryлник начмьника
улравлiння з

впровад]кення та
нмагодrl(ення систем

автоматизацli
Управлiння

автоматизаrlii

лривАтнЕ
AKцlollEPl]E
ТОВАРИСТВО

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мF]Iл]lурIlЙний
КОМБIНЛТ IMEHI

Знас Залмьвий курс з ОЛ

25 Лукiн
Володимир
Вiкгорович

Провjдний iнженер з

пожежноi безпеки
дирекцiТ ОП, ПБ та

Е

lIPиI]AlIlI]
AKlllollF]PllE

(МАРlУЛоЛЬСЬкиЙ
мt гАлург]ЙниЙ
к()мБlllА l lMt]lll

lJlЛlЧАл

Знас

26 Мяйборода
Олександр
Дrконович

lнженер ] безлеки
руху дирекцii ОП,

пБтаЕ

l lривА IнЕ
дкlLl()lll]рt{l]
lовлриство

(мАрlупольський
мI.гАлургlйниЙ
комБillлт lM]jHl

lЛЛlчА,

Зпас

27, Марчак
Bipa
олексiiвна

Змiнний майстер
Цех метрологi-lта
ваговимlрювання

Ilриl]лI,нЕ
AKulot{EPHE
ТОВАРИСТВО

(мдрlупольський
мlj,lллурl lйний
к()мБIIlлт IMEHl

Знас Загмьний курс з ОП

28- Мас.лак
.Щмитро
Володимирович

Засryпник начмьника
цеху з технологli

Цех експлуатацiI
Управлiння
зiцlзничного
тDанспоDтv

привАтнЕ
дкцк)нр]рнЕ
ТОL}АРИСГВО

(МДРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlйI]ий
комБlнАт lMEHl

l llJllчл,

знас

29 Мелв€дсв
Андрiй
Валерjйович

MexaHiK фабрики
Аглофабрика

привл I Hlj
дKlLl(rll]PlIE
товАрис lB0

(МАl'lУll()лЬСЬкиЙ
мг]l AJlyPI IйниЙ
комБIндт lMF]lIl

знас



l _,l ,l 5 6

]0 Мельншк
владислав
владиславович

Засryпник
начl|.льника цеха з

Цех рухомого
складу

Управлiння

траtlспорry

привд lHE
Акцк)l[рlll]
тов^рисl,во

(М,\РIуПолЬсЬкий
МЕТАЛУРIlЙНИЙ
комБIнд г IMгlll

lЛЛIчА,

знае Загальний курс з ОП

31. Мпхsйлюк
евген
Iгорович

Начмьник сектору
Управлiння

привАtнЕ
AKllloHEPHE
lовлриство

(MAPlyl lольськиЙ
мI]tлJlурl lЙний
коМБlllАг lMI]Hl

IЛЛIчАD

Знас

з2, Мпшспко
Сергiй
Анатолiйович

Начмьвик дiльницi
Управлiння
смадського
гос подарства

привАт}lЕ
лкlll(л]ЕрнЕ
IОВЛРИСТВО

.млрlупольський
м[тллургlйний
комБIнАт ]MIHl

lЛJllчА,

Знае

зз. Мiсюра
олексiй
миколайович

Провlдний iнженер r

дIагностики
Управлiння

надlЙностiта
д,агностики

привАтнЕ
АкцlоlILрl{Е

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мь]lлJlурl lЙниЙ
комБlнАт lMEHI

UlЛlчА,

зна€

з4. MiTbKiH
Михайло
Олександрович

Засryпник начальника

управлiння з

аглодоменного
виробництва
Управл iння
автоматизацli

ЛРиВАIнI]
лкlLlо|lЕрllЕ
товлрисlRо

(м^рIуlкr]ьськи й
MtjlAJlyгl lйllий
комБlнАl lMEHI

зна€ 3агмьний kурс з ОП

з5, Мiшеяко
Сергiй
Юрiйович

Заступник
начмьника цеху з

lнжинlривl,у

Цех рухомого
смаду

привАтнЕ
AKllIoHEPHE
I()влрис l во

(МлРlу ll()J]ьсЬкИЙ
MI]I^JlyPl lЙний
комБlнАт IMEHl

Ul,'llчл,

Знас

зб Мо3говпй
IBaH
Вмерiйович

Старший майстер
виробничоi дiльницi

Цех виробництва
зварних труб

привлтнЕ
AKIIlollF]PllE
ТОВАРИСТВО

(МАРtУп()лЬсЬкий
мljтллургlйний
комБllIлт lMEHI

UlЛlчАD

Знас

з,l. Морозюк
Тетяна
миколаiвна

Фахiвець
Улра м iння

навчання lро]витку

llривАlнЕ
лкцlон[рllЕ
тоl]лрисl,во

(млрlупольський
мг]lАлургlйний
комБlllАт lMEHI

Знас ЗалмьниП курс 1ОП

38. Моськiп
Сергiй
Юрiйович

Старший майстер
виробничоi дiльниlli

Цех переробки

привлтнЕ
АкцlоlIЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРlУПоЛЬсЬкиЙ
МЕIАЛУРГlЙНИЙ
комБ]]lлl ]MIHl

Знас

з9 Мотос
Вiталiй
Сергiйович

Ilровiдний iH)кeнep з
технlчного нагляду
дирекцiIОП. ПБ та

Е

l lри вА I l lF]

дкlllонI]рнЕ
I (л]лрисI во

(млрlугlольський
м!lАJ]ургIЙниЙ
комБIIlлl lMIHl

lллIчА"

Знас



l 2 з 4 5 6
40 налчддrсп

Андрiй
Iванович

Засryпник

управ,liння з

стмеплавильноrо
виробництва

Управлiння

llривлтнЕ
AKIIIoHljPHE
lовАриств()

"МЛРIУПОЛЬСЬКИЙмЕlАлурttйtlиЙ
КОМБlНАТ IMEHI

l]UllЧА,

Знас Заrаqьний курс ] ОП

4l Ilаумеяко
Олександр
Серriйович

Засryпник
начмьника цеху з

виробництва
Доменний цех

привАIнЕ
АкцlонЕрнЕ
товАрисIt]о

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мF]lАлургlЙниЙ
комБIнАт IмF]н]

lЛЛIчл,

знас

42, нiжпiк
Дмитро

Старший майстер
виробничоi дiJlьницi
на гарячих дiлянках

робiт ЛПI|-3000

привл'гнЕ
лкцlонЕрнЕ
товлриств()

(млрlупольський
MlI lлJlУРгtйllий
комБIнАт lMEHl

lJlJllчд,

Знае Загмьяпй курс :j ОЛ

43. Ноздря
олег
Леонiдович

Засryпник
начальника цеху
Цех ексгL,iуатацi]

Управлiвня

Ilриl]АтнЕ
AKIUoHt]PHE
l овлриство

(МАРIуIlоJlЬСЬкий
Ml| l ллургlЙIlиЙ
комынА1 lMl]tll

IЛJllчл,

Зпас

44 овчипнrrков
олексiй
миколайович

Майстер виробничо-t
дiльниui

Цех холодного
прокату

привлтнЕ
лкuIоlll]рlll]
l()l]дрисIl]о

(MAPly llольськиЙ
MEIAJIyPl lЙниЙ
комБlн^т lMEIlI

знас

45 Орлов
Дмитро

Начмьник дiльницi
Упрамiння

автомати]аuli

ПРИвАI'нI]
AKllloHEjPHE
товлриство

(млрlупольський
мl]тллурI lЙ}lий
комыllА l IMEllI

Зна€ Загмьвий курс ] ОП

46 Папуш
Василь
Георгiйович

начальник

управлiння
Управлiння
внутрlшнiх
комунIкацlй

привАтнЕ
лкlllонI]рнl]
ТОВАРИСТВО

(МлРlуlIоJlьсЬкий
MF,lAJIyPl lЙниЙ
комБlllАг lMElll

lIlлlЧА,

Знас Зага,lьний курс з ОП

4,7.
Пархунов
Олексавдр
миколайович

lHcTpyKTop
виробничого

навчання робочих
масових професiй

Улравлlння
навчання l розвитку

привлтнЕ
Акцк)н[рнЕ
товлриство

(млрlупольський
мЕтАлургlЙний
комБll]л] lMIjHl

IлJIlчл,

Знае Загмьний kурс з ОП

48. Пдтрiчл
Вiтшiй
Георгiйович

Засryпник
нач,UIьника

упрамlння з

лрокатноло
виробництва
Управлiння

автома,lи:]ацii

lIривл ltlD
лкlllоllF,рнь
lовАрисll}()

(МлРIУ]lоJIьСькИЙ
мL]гАJlурllЙниЙ
к()мБlнАт lMEHl

Знас Заm,rьний курс ] ОП

49. Пащенко
Олександр
Вiкгорович

Майст€р
Управлiння

автоматизацi]

I lривА l llE
лкц]онЕрнЕ
1овАриство

(MAPlyl lоJlЬськиЙ
мF]гАJlурl ]ЙIlиЙ
комБlllАт lMijHl

lллlчл,

Знас



з 4 5 6
50 Петрпч€кко

Сергiй
lванович

начальник змiни
Цех виробничтва

зварних туб

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРlУПоЛьсьКий
МЕТАЛУРПЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHl

lЛЛIчА,

знае

5l TepboxiH
Дмито
Анатолiйоsич

Змiнний майстер з

рсмонту
металургi й ного

устаткування
Вапняно-

випалювольний цех

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙНИЙ
комБlнАт lMEHI

.z:ЩlЧА,

Зпас

Бдrошенко н.М,

Дm вишчi 15 07 2020


