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Голови комiсii!ержпрацi:
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Федерацii прфспiлок Украiни (за згодою)

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

м Киrв



створена на пiдставi наказу !ержпрачi вiл 15,0520l7 р, Jф 65 псреtliрила знаяня настуIlних

]аконодавчих та нормаIивно-правових акгiв tоrорони прачt:

Правила охорони прачi пiл 
"uc 

експлуатачii обладнання. цо праuю€ пiд тиском (нпАоп 0,00_

l.ЪI-tB1; Прu""лu оrороr, прuцi в vета,rургiйнiй lIромис-Iовостi ([lIlAoп 27,0-1,01_08)i Ilравила

o*oporn npЪui у,рубному виробrrичтвi (Йпдоп zz,z-t,o1-o9): Правила безпеки при виробництвi

,а iпоживiппi прЪдуктiв роздiлеяня повiтря (НПАОП 0,00-1,65-88)l Прави-rlа охорони праItI в

прокатномУ 
""pobH"ur"i 

пiлпр".r.." металургiйногО комплексу (нпАоп 27,1_ 1,04,09)l Правила

б..пеки прu зберiгавнi. перевезеянi та застосlваннi сильнодiючих отруйних реqовин (НIlАОП

0 00-1 45-69); Правила охорони прачi пiл час вантажltо-розвантажувмьних робiт (нпАоп 0 00-

1,75-15); Правила безпеки на залiзничном} транспортi tti.rпригмств системи Мlнчормету СРСР
(нпАоп 2i5-1 l3-79); Правила булови iбезпечноI експлуатацii лiфтiв (НПАОll0,00-1 02-08);

Система стандартiВ безпеки праlti Охорона прачl i промислова безпека у будiвництвi (ДБ}l)

(нпАоп 45,2-7.02-12); Правила охороии прачi пiд час дроблення i сортування, збагачення

корисних копалин l оФудкування руд та концентратiв (нllАоп 0 00-1.82-18)l Правила охорони

прiчi у .*зо"ому господарствi пiлприсмств чорноi метаJIургii (нпАоп 27,1-],09-09); Правила

безп.*u .r.rем газопостачання (нплоп 0.00_1 76-] 5); Правила безпечно-r експлуатацii наземних

склмiв синтетичноrо рiдкого aмiaкy (НПАОП 24,о_] 21-1,r), Правила бсзпечноi експлуатаIli-r

електровозiв. тепловозiВ та моторвагонноIО рухомого склаIч (нпАоп бз 21-1,17-08); Прави,rrа

безпечноi експлуатацiI елсктроустаяовок споживачiв (нIlАоп 40 1-1,2]-98): Правиllа охорони

працi пiд час роботи з iHcTpyMettToM та пристроями (нпАоll 0 00-1,71-13); Правила безпеки при

експ;lуатацii kaHmriB, трубопроводiв. iнlхих гiдротехнiчни\ cпop)rr } водогосподарських системах

(нпАЬп 0.0o-1.57-12j; Правила охорони праtti Jля волllи\ госllодарств у чорнiй метапургiТ

(нпАоп 27 1-1,47-14); Правила безпекй у ломеdному виробництвi (НПАОII 27,1-1,02-97);

Правила безпечноi експлуатацj'i електроустановок (нпАоII 40.1-1 01-97); Правила охороIlи працi
пiд час експлуаТацii тепломеханiчНого облалнаннЯ електросганцiй, ТеПJrОВИХ МеРеЖ i

тепловикористовувмьних установок (нпАоll 0.00-1 69-1]); Правила охорони працi пiJ чдс

ремонту устаткування на пlдпри€мствах чорно'i метсrургii (нпАоп 27,1,] 06-08); Ilравила

Ьхорони прачi пiд час експлуатацii вавтажопiдiйммьних KpaHiB, пiдiйма,rьних пристроiв i

вiдповiдного обладнапня (НПАОП 0 00-1,80-18); Правила охорони працi пiд час виконання робiт
на висотi (НПАОП 0.00-1,15-07); Правила охорони працl пi,l час експлуатацii хвостових i

шламових господарств гiрничорудпих i нерудних пi,лприсмств (НПАОП 0,00-1 74-15); Iнструкцiя t

органiзацii безпечного ведсння вогневих робiт на вибухопожежонебезltе,tних та

вибухонебезпечних об'ектах (НПАОП 0,00,5 l2-0l); Правиrа охорони прачi rliд час

гiвоелектричного, контактного, кисневого та плазмового рi]ання vela-IiB (НIlАОП 28,0-1 35-1,1):

Правила охоронИ працi пiД час зварюваннЯ MeTaпiB (НПЛОП 2852_1.]1-13) у наступних
працlвникlв:

N9 Прiзвище,

батьковi

посiца Пiдприсvство Зllас, Примiтка
(ПравиJа)

l 2 з 1 5 6
l Ботман

Роман
Володимирович

теплое-,lектро-
цснтрмi

Теппоелектро-
центр;Lп ь

приl}А I lll]
лкlllоllЕрtll]
lовАрисl,во

(МдРIУllоЛьсЬкий
мL]IА]lур] lЙI]иЙ
комБlllл l lMljliI

lллIчА,

Зllас

l]п^оп 0 00,1 65 8I]

llллоI],]0 l l0l 9]
l]llAol]{0 1_1 21-9ll
llllАоп 27 0_1 01_0lt
HllAoll0 00_1 69_ 1]
llплоIl27 1_1 09{9
нпАоп 45 2_7 02_]2

2 Булi
Олексан,rр

Змiнний майстср
ocHoBHoi виробничоi
лiJ|ы!ицi hа гарячих

лiлянках робiт
ломенний цех

прив^тllla
лкlllоIlгрllЕ
lовАрисlво

(M,\Illyl l()]lьсЬкии
мЕ,гАлурI lЙниЙ
к()Nlыllл l lN1l) ll

Ile нплоп 0 00_1 l]2_ Lll

з Голуб
Роман

Начальник cTaHlli]

!ирекчiя з ОП, ПБ та
Е

llриl]л l ll{]
лкllI()tlljрнlj
I(л]Ари( lR()

(N,lАрlуI(rIьський
ltIЕтАлур] lйI]ий
к()мыtlл l l]\1ljH l

llп,\оп 27 0,1 01,0l]



l 2 з 4 5 6

4 Гунiп
Василь
Павлович

l-оловний ревIзор з

безпеки руху
Управлiння

транспорry

tlривд I llL
Акцlоl]Ер}lI]
IОВАРИСТВО

(мАрlупольський
MEl АлурI lЙний
комБltlлт lMEHI

lЛJIIчА,

HllA0Il 2] 5-1 l]-]9

5 Дженчдко
Вадим
Георгiйович

начшьник змiни
Цех експлуатацii

привАтнЕ
дкlLl()l{ЕрнIj
товлрис-l,во

(МлРlУtlОJlЬсЬкий
мl]тАлурl lйllий
кOмБlllАт lMElll

lЛЛIчл,

зllа( нпА(n]27 5_1 lз-?9

6 здломiхiн Iнженер з охоронй
працi Дирекцiя з ОП,

ПБтаЕ

привАтllЕ

^KllloHEPI 
lг]

ТОВАРИСТВО
(м^рlупоJlьськиЙ

Mt.:l Алурt IйниЙ
комыl lл г lMl]I]l

нпА()ll2? 1-1 0419

,7, казднков
BiKTop
Григорович

застчпник
начальвика цеху з

iнжинiринry
Доменний цех

I]риIJА] Hl]
дкцlоНЕРНI]
товАрис lво

цМАРlУllоЛЬСЬкиЙ
мl] lА]lургlЙllий
комБlнл I lMl:lll

]на.

знас

llIlAoll27 1_1 02,97
нпАоIl270,1 01,0ll
нllлоп 0 00_1 82_18

8 Каршинов
Олександр
Анатолiйович

Засryпник
начмьника цеху з

лiнIl рiзання та
листообрмки

лпц_]000

привАтнL
Акцlонгрl]l]
I()l]лриств()

(МАРlУПоJlьсЬкиЙ
мI]lлJIургlЙниЙ
коМБIНдI ]Mt]lll

l ]lJllчА,

нпАоп 40 1_1 01_9]
llllАоп 2? 0_1 01_0l]
llllАоп 2' 1-1 04_09

9 Колодочка
Володимир
Вiкторович

Начмьник вiддiлу
Дирекцiя з ОП. ПБ та

Е

]lривАтнЕ
AKtlloHEPHE
I ()влрис гво

(МлРlуIlОJlь(]ькии
мlIллурIIЙllий
комыllлllмl:lll

UUllчлD

Hll,\()ll 27 0_I 0l 08

l0. KocTpoMiH
егор
Вмерiйович

Засryпник
начмьника цеху :}

iнжинiрингу
Конвертерний цех

]Iривл IllE
АкцlоllьрllF]
ГОВАРИСТВО

(млрlуlк),,lь( ькиЙ
мtIlллургIЙниЙ
комБlнАт ]Ml]Hl

lJUllчл,

нс нпАоп 27 0.I 01-08

ll Кутпш€в
Олександр Спецiмiст

Упрамiння
КОНТРОЛЮ ЯКОСТI

привАl!lЕ
лкl Ll()lll--Pl!b]-ГОВАРИСТВО

(МАlllУI]ОЛЬсЬкиЙ
мЁ lАлургlЙниЙ
комБltlлт lM!alll

lлJllчл,

нплоп 0 00-I 81_18
нllл()п 0 00_ 1 69_ 1]

]2 Лiм
lBaH
Сн-Дюнович

Ревiзор за,riзнич,lий з
безпеки руху потягiв

Управлiння
залiзничного
транспорту

привАтIll]
AKtlloHLPHE
ТОВЛРИСIВО

(МАl)lуlI()JlЬсЬкии
м1-Iлrlу1,1 lЙllий
комБlllлт lMElll

l.JUltчАD

IlпАоп 2? 5-1 l1_79
HIlA()ll6]1 21_ 1 l7-()8

lз, Лопдткiн
В iтал iй
Валерiйович

lнженер з технiчного
нагляду !ирекцiя з

оП. ПБ та Е

привлтнL
АКЦIОНЕРНЕ
ТОRЛРИСТRО

(МлРlуl l()ЛЬСькиЙ
мLlАлугl lйltий
комБlllлl lMElll

lJlJllчА,

] lIa( нпАоп 24 0,1 2 1,1]



з 4 5 6

14,
Макетрюк
Максим
Тiмофiйович

Начальник цеху
лпц-3000

ltриl]А-tнг
AKllloHljPlll]
lовАрисtltо

(мАрlуllольськиЙ
мЕгллургlйllий
комБlнАт IMl1}lt

lЛЛlЧА,

]11a( t]llАоп ]7 0_1 01_08

l5. нiжпiк
Дмитро

Старший майстер
виробничоi дiльницi
на гарячих дlлянках

робiт ЛПЦ-З000

привдlнIa
лкlLlонIjI,нli
к)вАрисtво

(мАрlупольськиЙ
MI; l л ]lургlЙний
комБIнАI lMEHl

UUllЧА,

нпАоп 27 1_1 04_09

16 новиков

Володимирович

Засryпник

управлlння з
lнжинlринry
Управлiння

з:tлlзничного
транспорry

привлlнD
AKlllollIjPllL]
1()t]лрисIво

(МАl)lvll()]lЬ('ЬкиЙ
мl]тллурl lйllий
комБ]нл l lM}.Hl

IЛJllчА,

нпАоп ]7 0_1 01-08

l7 остдпенко
Дмитро
Борисович

Засryпник
начмьника цеху з

Доменний цех

llриRАтнЕ
АкцIоlll]рlllj
lоl]лрисI,во

(МАРlуполЬський
мЕтАлурl lйниЙ
комБlllА l lMEtll

нпд0Il 27 1_1 02,97
llllAoll270_1 01_0E
нпАоп 0 00_1 ll2_ 1ll

l8. Петрпченко
Сергiй

начальник змiни
I lex виробниuтва

зварних труб

привАIн[
дкlUоllЕрнЕ
lов^риство

(МАРlуПоЛЬ('ький
м[ l АJlургlЙниЙ
комБlllА l lMEHI

нlIлоll2? 2-1 01-09

l9. Попова
Вifiорiя
михайлiвна

нача,rьник дiльниlLi
Управлiння
сlс,lадського
господарства

привлтllI]
лкllк)llIaрlll.]
ТОВАРИСIL]О

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтллургlЙний
комБltlАт lMEHl

Ul lllчл,

llпАоп 27 0_1 0 1_08

20. Пушков
Андрiй
Вмерiйович

Старший майстер
лпц-]000

llРивАТ}{I]
лкlLlоllЕрllЕ
товлриство

(млрlупольський
мЕlлJlурIlЙний
комБlнАт lMEHl

lлJ]lчА,

IlllA(rl27 1-1 0,1-09

2l Радч€пко
Сергiй
Вiкторович

Електрик цеху
Цех водопостачання

привАтI]Е

^кцlоltЁрl 
lв

ТОВАРИСТВО
(МАl'lуll()]lЬсЬкий
мЕтдtург]йниЙ
комБlнлт lMEHl

зllа(
знас

нпАоп 40 1_1 01_97
llпАоп 40 1_1 21_98

22. Радчепко
Олександр
Сергiйович

MexaHiK
автомобiльноi

колови Управлiння
автомобiльного

транспорry

привлтнЕ
AKltlollEPllE
IовАрисlво

(МлРlУI]О]lьСЬКиЙ
ME,l AJIyPl lЙ]Iий
КОМБIНАI IMEHI

нllлоll000_I 75 l5

2з. Ршбалко
Сергiй

Заступник

Управлiння

транспорту

llриRдтllг
AKlll()Llt]PllE
l(л]лрисгl]о

(МЛРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕlллурl lйний
комБ!llлIlмI]нl

lлJllчл,

llllАоп 0 00,1 76_15
lIплоll270,1 01_0ll



3 4 5 6

24. Романов
lгор
олегович

Начмьник вiддiлу
Управлiння

контролю якостl

лривлтнЕ
AKtllol ll]PLlE
товлриство

(МдРIУllольський
мЕ lл,Jlурl lйний
комыllлт lMEHI

lJljlIЧлл

н]lАоп 27 0-1 01-08

25.

олексiй
олегович

Засryпник
вачмьника цеху ]

Теплоелектро-

l lривлтнIa
Акцlонl]рllЕ
т()I}Ариство

(МАРlУll()JlЬсЬкии
ME]A]IyPl lЙ]tиЙ
коМБlllАI !MI]lll

] lla.

Зна(

l]IlAOll 0 00_1 6:
llIlAoll40 1_I 0l
нплоll,]0 1_I 2l
нllлоп 27 0_1 0l
llпАоп000_1ll]
нплоп000 l6!
llltАоп 27 l l0t

_88

,98
0Е

_ lll
, !]

26. Свiстула
Андрiй
михайлович управлlння

Управлiння
автомобiльного

транслорry

привАтнЕ
лкlllоl ll]Pl lD
товлри(,l во

(мАрlуlк)JlьськиЙ
Ml] гл]lурI lЙIIиЙ
комБlнА l IMEHl

lлл!чл,

нпАa)п ]7 0_1 01-0ll

2,7. семейко
Юрiй
олексiйович

Майстер
цех водоllостачаlrllя

Ilриl]лтllЕ
лкlLlоI lF]1,1lг]
lовлрисlво

(МАРlУпоЛЬсЬкИЙ
мl]тАJlургlйllий
комБlнл,I lMDI II

lЛЛIЧАл

Зна{ нллоп 0 00-1 57-I2
нпАогl2? 1,1 47,1.1

28 Сердюк
Олександр
Iванович

Iнженер з охорви
прачi .Щирекчiя з ОП,

ПБтаЕ

IlривА l llE
лкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСГВО

(МлРIу]l()JtЬсЬкиЙ
мЕ lАлургIйt]ий
комБlllлт lMEl ll

t!tlл(лl 24 0,1 21,1 1

llпАоп 27 1,1 01.09

29 Скляренко
BiTа,r iй
олексiйович

начальник
лабораторii
Улравлlння

автоматизацir

ГlРивАl'llI1
AK][I()HEPHI]
ТОВАРИСТВО

(млрlупольський
МЕТАЛУРГIЙНИЙ
комБIIlАт ]MEHl

llllAoIll0 1_1 21,9ll

з0 Сопутняк
Володимир
Вiкторович

Iнженер з технiчно]

Управл iння
надlйностlта
дIагностики

привА Iнla
AKlll()l ltрl lE
товлриство

(мАрIу]к)льський
мЕтллургlЙtIий
комБlнАl lMl]HI

нс H]IA()l]27 0_1 0l{ll
lllIAOI]2? 1,1 01-09

зl сотнпченко
олексiй
Володимирович

Майстер з ремонry
устаткування!

приRАтllЕ
лкцlонЕрнЕ-Iоl]лрис lBo

(МлРlуП()ЛЬСькиЙ
м[ l АJlурllиllии
к()мБltlлllмL.lll

l]lJI]чАD

llс llп^огl40 1_1 01_97
HllAoIl40 1,1 ) l,9lt

з2 Стрельнпков
Дмитро
Володимирович

начальник
управлl ння
Улравлiння

будiвництва

IlривАтlll]
лк]lк)нLрll}.
товлриство

(млрlупольськии
Ml] l^JlyPl lйний
комБlllлт lMEHl

l]llл(Лl270_101_08

з3, Сутпрiв
Володимир
Анатолiйович

Iнженер з охорони
працi /]ирекцiя з ОП,

ПБтаЕ

llривАтllIa
лкlllоl]ljрllЕ
](п]лрисIво

(мАрlупольськиЙ
мЕIАjlурIIЙниЙ
комБIl lAT lMEl ll

lЛЛlчА)

нгlлоll0 0(l l69 ll



l 3 4 5 6

з4 Тарапепко
Олександр
Олександрович

Засryпник
начальника цеху ]

виробництва
лпц_]000

]IривАтн[
лKllloHtiPl ll:
ТОВАРИСТВО

(мАрlупольськии
мl lАлурl IЙllиЙ
комыllАт lMEHI

lЛ ЛlЧА,

нIlАOп 27 0_1 01,0E

]5, Тарасов
Володимир
Володимирович

Нача,,lьник цеху
Управлiння

транспорry

при[]лтtll]
AKlllollEPHE
Iоl]Арисl в()

лмАрlупоJlьськии
мЕlАлургlЙний
комБIнАт lMljlll

UUllчл,

зна.
] llac

tlгlАоп 0 00_1 76-15
HllAoI]27 0-1 01_08
нllлоIl2] 1,1 09_09

36. тихоплав
Максим
Володимирович

Начfu,lьник цеху
Цех водопостачання

lIривАтнl]
ЛКtЦОНI]РНI]
тов^риство

( мАрlуIlоJlьськиЙ
мЕтАлурI IЙl]иЙ
комынАт lмгнl

не Ill]Аоп 0 00-1 57_1]
llпАоп 27 0_1 01_0li
нIlАоп 27 1,1 17,14

з7, Ткачевко
Олександр
олексiйович

Начмьник чеху
цоонЕ

приRАllll-
ЛКIЦОНЕРНЕ
товАрис lво

(мАрlугlольськиЙ
мЕтдЛурIIйllиЙ
комБ]нА1,1мljнl

]ЛJllчл,

llllлоп 40 1_1 01_97
нплоll10 1,1 2l 9Е

38 топа,,lов
свген
миколайович

Нача,rьник цеху
Цех переробки

шлакlв

llриRлтllIi
АкцIоllЕрllЕ
ТОВАРИСТВО

(м^рIуполь(,ький
мЕтдлур]lйllиЙ
комБlllлт lMl]Ill

l.Jl]llЧАл

llIlA()|l 27(1_1 01_0ll

]9 Третьяков
()лександр

Сергiйович

Засryпник
начмьника цеху з

технологii Газовий

Ilриl}л l lll ]

дкlп()н]jрlllj
товАрис lB()

(MAPlyt lоЛЬський
мЕтлЛурl !ЙниЙ
к()мыllА t lMEHl

зна(
зна.

llIlA()ll000_1 76_15

ll]Iлоll2? 0,1 0 1-08

н]Iлогl2? 1-1 06_08
нплоп 2? 1-1 09-09

40, тру-
В iKTop

начальник
вlддшення

Аглофабрика

llриRлl llI]
AKl II()t]l-Plllj
l()l1лрисIво

(мдрlуIlольський
мЕlАJlурIIйllиЙ
комБlrlАт lMEHl

llllAoll000_182_18

4l Турбдба
Андрiй
свгенович

начаlьник
аглофабрики
Аглофабрика

llРивАlнl]
лKItl()llt-Pllt]
lоl]лрисlво

(мАрlупольськиЙ
мгтллурI lйllий
комБlIlлl ]мt]tll

]IIlAoll270_1 01,08

42 Тюрiн
Анатолiй
Олександрович

Змiнний майстер
ocHoBHoi виробвичоi
дlльницl на гарячих

дiлявках рбiт
Аглофабрика

] ll,ивАтllЕ
AKlLloHl]PHt]
l()влрисlв()

(млрIуIк)льський
MEl ЛЛУРГIЙНИЙ
к()мыltл I lMl Hl

UI.|llчд,

нпАalп ]? 0_1 0l 0,1

4з тютюннuк
Михайло
Юрiйович

управлiння
Упраепlння

контролю якост,

Ilривл,llltj
AKltl()lll Plll
l()I]лl,и(]lво

(МлРlУIlо]lЬсьКии
мЕтлJIургlЙlIиЙ
комБIllАl lMt]lll

lЛЛlчА,

l ll]лоt] 2? 0_1 01_08



l з ,l 5 6

44 Федорчук
Максим
Володимирович

Змiнний майстер з

ремонry

лпц-3000

ltривл гнlj
AKILl()l ll]l'l]E
l()влрис]l]о

(MAPlyl lольськиЙ
мг l^]lyPI Iйllий
комБlнАт lMEHI

lЛЛIчА,

45. Фесепко
Вirторiя
Biтa,l IiBHa

lнженер з технiчного
нагляду lk

Дирекцiя з ОП, ПБ та
Е

IlривАтнЕ
лкlllоI ll),I lI]

lоl]лрисIt}о
.мАрlуll()]lьський
мЕIллурIlЙllиЙ
комБlll^ l lMIHl

lJl]llчл,

знас llпАоп 0 00_1 02_08
нпл()ll000 l ?5_1i
IlIIлоll000,1 Е0 ltl

46. Фiловов
Микола Начмьник вiддiлу

Дирекцiя з ОП. ПБ та
в

IIривАтнF]
AKlllolIEPHt]
товлри(,l l]o

(МАРlуПо,'lЬсЬкии
мЕт^лургlЙниЙ
комБlllАllм}.нl

lЛЛlчл,

Зна( нпАоl]2,0_1 01-08
llпАоп 0 00-1 l5-0]
нIlлоll27 ll06_0ll
нплотl000,1 71_ 1]

нIlлоп 15 2_7 02_12

41, Флюстiков
Сергiй
Георгiйович

начальник змiни

Цех виробництsа
зварних труб

привА lHl-]
AKllI()l llj1,1 lE
I()влрисIво

tМАI'IУtlО]lЬСЬКИЙ
мЕтдJlургlйниЙ
комБlнлт lMl]lll

нплоп 27 2,1 0l _09

48 Хаджинов
Геннадiй
Олександрович

Майстср з ремонry

устаткуванllя
цоонЕ

Ill'иl]Аlнl]
лкlll()llггlll]
l()влрисllк)

(МдI'lуll()]lЬсЬкий
м[ l лJlургlЙниЙ
комыllАт lMEHI

lЛЛIчл,

нплоп 27 I,1 06,0li
l]гlлоll0 00 l?l l]
llllл()l]]] 1-1 09-1)9

49 Ьрамдш
Андрiй
Ва,lентинович

Енерлетик цеху
лпI(_з000

привлтнla
лкц]онlaрllЕ
тоl]лри(]Il]о

(МАlllуIl()Ль('Ькии
Mlj l л]lургlЙниЙ
комБlllАt lMEHl

нllл(лl:7 1_1 04 09

50 Хруль
Денис
Валерiйович

Начмьник uexy
Цех холодного

прокаry

IlривАтнЕ
АкцlонЕрнI-]
lоl]лрисlво

(МлР|уIl()JlьсЬкий
Ml-.lA]lyPl lЙниЙ
комБllLдт lMl]lll

нпАол 24 0_1 2I- l1
нпАоп ]7 I_1 ш-09

5l Хуба€в
Михайло Електрик цеху

Доменний цех

ПРиl]лТllt]
АкцIон[рllI
tоI]лрисIво

(МАРlуп{)пЬ('ький
мЕ lА]lургlЙниЙ
комБlнАl,]мЕнl

lЛЛlЧА,

llIlлоll,]0 1,1 0I,97
llllA()l1,10 I_1 21_9ll

52. I\yKдHoB
lгор
васильович

Засryпник
начfulьника цеху з

Цех водопостачання

приI]А I I ll]
лкцlоl lt]1,1ll]
тоDлрисlво

(МАl'lУlt()JlЬ('Ький
Ml-] l А]lургlиl lии
комБlнАт lMEHl

lJlЛIЧлл

l ll IA()ll0 00,1 l5-69
llllл()ll ]] 0,1 01_0ll

5], Чернiчкiн
Сергiй

Енергетик цеху
Цех холодного

прокаry

llриltлтlll]
АКЦlОIl[РIlI]
товлриство

(млрlу ll()льський
мl|lл]lурl IйllиЙ
кOмыIlлI]мlalll

lll]llчА,

ll]Iл(лl0 00_1 .t5_69
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54. Чернявськпй
Володимир
Володимирович

Експерт з пром
безпеки.ЩирекLtiя з

оП. ПБ та Е

привл ltlE
AKllloHl]Pl lE
IОВАРИСIВО

"МАРlУllоЛЬСЬКИЙмгтА]lургlЙI lий
кOмБltIд I lMl]Hl

l ]l ]llчА,

нплоll0 00,1 02_0Е
нпл()ll000_1 75_15

нплоп 0 00_1 80,l8

55 Чпркiва
Заряна
василiвна

Експерт технiчний з

промислово-r безпеки

Дирекцiя з ОП, ПБ та
Е

привАl Hl]
лкцlонI]рнЕ
lовлри(,l l]o

.МАРlУllОJlЬ(jЬКИй
мl:IАJIургlйllиЙ
комl;Illлl lMtjlll

Зна(
:]нас

LllIлоп 000,1 65-1til

нплогl0 00,1 ]6_15

нплоп 000 l 8l l8
lIIlА(лl27 1_1 09_09

56 шадловськпй
Юрiй
олегович

Старший майстер
]мlни ocHoBHol

виробничоi дiльницi
на гарячих дlлянках

робiт ДоменниЙ цех

привАтнь
AKItloHtjPllb
tоRАриство

(МАl'lУll()JIЬСЬкии
мL]]Алурl lйl]иЙ
к()мыllл'г lMl]Ill

Нс нпАоп 27 1_I 02_97
нпАоп 0 00_1 82,lll

5,1, Шапдренко
Олександр
Григорович

Iнженер з охорони
працi Дирекцiя з ОП,

ПБтаЕ

привлтнU
АкцIоllЕрl]Е
товлрис1l}()

лМАРIуIl()J]ЬСЬКИй
м[ l лJlург]Йний
кОNlБllIлl lMl]lll

l]lJllчлD

нпАоп 27 !_l 02_9]

58 шапошнiков
олексiй
вiталiйович

Начальник цсху
Цех експлуатацli

llриlJАтнЕ
Акцк)нljрllI
тоRАрис lBo

(мАрlулольський
мЕlАJlурllйllий
комын^т lMEHl

l]lЛlчл,

нплоIl2? 5,1 l],?9
Hl lл()l l27 0,1 01_0ll

59 Шарiпов
Артем
Русланович

Начальник дiльницi
УправлIння

llриRАтнЕ
АкцIоtlЕрllл
l (л]Арис гво

(МАРlУЛоЛьСький
мг I лJlур1,1Йl lиЙ
комБlнл'г lMl]tll

l{пА()Il0 00_ 1 112_ 1lJ

60 шебдниць
олексiй
Вiкторович

Iнженер з охорони
працi Лирекцiя з ОП,

ПБтаЕ

приRлтllI]
лкцlоllлрllл
IОВЛРИСТRО

(Nlлl'lУl lоЛЬсЬкИЙ
мLlлJlурIlЙllиЙ
коNlыllлllмl:lll

нпл()ll000_17]_l:i

61 шебанIlць
Оксана
миколаiвна

Начмьник
управлlння
Управлiння
вилробувань

llрив^ ILll]
AKl Ll()l ll.-1,1ll-]

lовлрисl во
(млрlуIю.JlьськиЙ
мЕ,]лJIурl lйний
коltlБlllлт IMElII

l]UlIчл,

шевчеяко
олексiй
Сергiйович

Начальник дiльницi
привлI l]г

AKlll()l lE]I,1lЁ

(млрlуllольський
мЕтллургlинии
комБ]нл1,1мЕнl

нплоп,l0 1_1 01_9?
l]lIл()ll J0 l l 2l 9,1

бз. Шенлрiков
Фелiр
Леонiдович

Начмьник
управл iння
Управлiння

транспорту

llIlивл l}ll]
лкlU()lII]рlIl]
I(r]АрисlR()

( млljlуl lо]lьськии
Mг-IA]lyPl lиllии
K()MblHA I lMEHl

lЛЛlчл,

HIlAoIl6] 2l l l7,0I]
llпАоIl 2] 0_1 01_0li
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64. Шупенtlч
Сергiй
Анатолiйович

Майстер
Цех водопостачання

лривлl нЕ
АкцlонЕрнЕ
тов^рис]во

(мАрlупольськиЙ
мl-)IлJlур] lЙний
КОМБlНАТ IMEHI

lJlJIIЧл"

Зна. нллоп 40 1-1 01-97
tIпАоп 40 1_I 21,98

65, ШушкапоD
В'ячеслав
Володимирович

Ревiзор змlзничний з

безпеки руху потягiв
Управлiння

залiзничного
транслорry

llривАlllЕ
дкцlонl]рllЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРlУпольсЬкий
мЕlлJlургlЙниЙ
комБlllАт lMEHl

lЛЛlчА,

нпАоп 27 5-1 l:]-79

66. Щербань
Костянтин
Вiкrорович

начальник дlльницi
Управлiння

танспорry

lIривАтнЕ
AKlLloHEPllF]
l,овдрисlво

(MAPlyl lоЛЬсЬкий
MElAJlyPt lйниЙ
комБlrlАт lMEHI

не нлАоIl2? 5_1 l]-79
llllAoл 6] 2 !,l l7-08

67. яйлевко
Свiтлаяа
BiKTopiBHa

Iнженер вiддiлу
охорони

навколишнього
середовища

Дирекцiя з ОП, ПБ та
Е

привАlнЕ
АкulонЕрнЕ
lовАриство

"МлРlУПоJlЬСЬКИЙмl]Iллурl lйllиЙ
кOмБlнА I ]мЕlll

lплlчА,

нплоп000 l45-69

68. Япдовкiн
Дмитро
Iванович

lHcтpyKTop
виробничого

навчання робочих
масових професiй

Упрамiння навчання
l Dозвитку пеDсонilлу

приl]лтнF]
лкltlоllЕрнЕ
товАрис l во

(млрlуtlольський
мЕтл]lургIЙниЙ
комБll{л ! lMl]tll

lЛ.]IlчА,

знас

lII]Аоп 000_5 l2_0l
!lllАоп 27 0_I 01_oli
ltпАоrI28 0,1 ]5,14
нпАоп 2Е 52_1 ] I,1з
нlIАоп 000.1 7l- lз
нпл()ll15 2,? 02- l]

69 яцелеflко
Сергiй
вiталiйович

Нача,,lьник цеху
привАlпt]

Акu]онЕрнD
ТОВАРИСТВО

(млрlуllольський
мЕтАлургlЙний
комБlllАт tMEHl

IJI.JllЧАD

нпАоIl2?0_1 0I_0E
нпАоll2? 1-1 06-08

Голова комiсiТ,Щержпрачi

Заступник голови KoMiciT Держпрацii

,l! сажiснко В.в

Семчук P.I.

Мацiяшко В,А,

Банопrенко Н,М,


