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протокол J\b 417-21

засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охороЕи працi

2|,09.Z02| р,

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

м. КиТв

- заступника начiшьника вlддlлу нагляry в

машинобудуваннi та енергетицi Головного
Чорного В.В.

управлiння,Щержпрацi у КиiЪськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.С. - заступника начiulьника вiддiлу нагляду на

виробничтвi i на об'скгах пiдвиценноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвишенноТ небезпеки Головноl о управлiння
Держпрацi у Киiвськiй областi

Кова,тьчука А.В, - головного державного iнспеюора вiддiлу нагляду у
булiвништвi управлiння наглялу в промисловосгi iHa
об'скtах пiдвищенот небезпеки Головного
управлlння Держпрацi у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника flепартаменry з охорони прачi
ФедерацiТ профспiлок УкраiЕи, виюrадач .ЩП

"ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi вiд

l ],06,2021 р, N9 2482- р, N! - перевiрила ,tяапня настчпних зако}lодавчих та нормативно-
правових aKTlB з охоропи праIlIi

Прави,rа бсзпеки в tа3овому господарсtвi коксохiпliчних пiдприсмств iвиробниttтв
(НПАOП 27, ]- 1.I0-07); Правила безлеки в коксохiмiчному виробничтвi (НПАОП 23, J- l .0 i -
08); Правила безпеки при заготiвлi i переробцi брухту та вiдходiв чорних i ко,]lьорOвих MeTalliB

(НПАОП ]7 0- l 01-09); llравила безпеки у доменному виробничтвi (НПАОГl 27 1-|,02-91);
Правила булови i безпечноi експлуаlацii лiфгiв (НПАОП 0,00-1 02-08): Правила охорони прачi
в метмургiйнiй промисловостi (НПАОП 27.0-1,01-08); Правила охорони працi в лрокатltом)
виробничтвi пiдприемств мета,,1ургiйного комплексу (tIПАОП 27.1- I .04-09); Ilравила охорони
працi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0 00-1 62-12); Правила охорони прачi пi: час
вантажпо-розвантажувальних робiт (LIПАОП 0,00-L75-15); llравила охорони прачi пiл час
виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00-1.15-07); Правила охорони працi пiл час ексллуатачii
вантажопiдiймальних крапiв, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0,00-
l,80- 18); Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс п iд тиском
{НП ДОП 0 00-1 81-18}: Правила охорони прачi лiJ час експлуаrdIli-l,1епло]!lсханillноIо
обладнання електростанцiй, теплових Meperr< i lепловикористов)вiцьних }стаЕовок (НПАОП
0,00- l 69- 13 ); Ilравила охорони працi пiд час зварювання металiв (ГII IAoI ] 28 52- 1 ] l - ] ] );
Правила охорони прачi пiл час pevoHl у ус l атк} вання на пi,,Iприr rrc t вах чорноi ме гмl рt i'i
(НПАОП 27,1-1 06-08); Правила охоропи lrрацi пiл час роботи з iIIструмеятом та пристроями
rНПАОП 0.00- l .7 l - l J): Правила oxopotl и пра lп } I aзoвoмv госполарствi п i.lприi мств чорноi
метаrIургii (НПАОП 27, 1- 1,09-09); Правила охорони прачi v стмеплавилыlому виробниц,гвi
(НllАОП 27,1- 1.01-0a) } насl)лних працiвникiв:

лi
з/п

Пrriзвпrце, iм'я
та по батьковi Посада Пiлприсмство

Знас,
IIе знас

Прrrмiтка
(Правилд)

l 1 3 4 6

Дргунов

Свген
впа,rlйович

Бабачанаr

станtслав
миколайович

майст.р. uci кон!.рЕрппй

привлтнI]
Акц]оllЕрlIЕ-говлрисl,в()"мЕ 

l лJlу
ргlЙниЙ комБlнАI

llривл,гl]I]
лк]чонЕрнЕ

говАриство,мЕl Алу
рг]ЙниЙ комБ]l]Аг

привАтнЕ
АкцIо}tЕрнЕ
говлриство,мЕIАлургlйниЙ
комБ]IIлl

нпАоп 27 1-I 01-09
нпАоп ]7 0-1 0t-09

знае
зна€

Знас

Знае

нпАоп 0 00- 1 80_18

нпАоп з7,0- 1 0l -09
Петро
стеланович



Барат
lОрiй
Гулемович

Батрак
Володимир
Сергiйович

БерФfiпцька
IHHa

Олександрiвна

БоiIко

олексiй

8 Братцев
Вiтмiй
Вiкторович

l0

Вдовiн

Андрiй
Володимирович

веклич
Артем
(Jлександрович

ф!Ець r пдrcюжп кцр 3

lв*cнep l €Егорп. ыдп п0

iайФ.р на mря{й ]шянц,
Dоб т МБЛ]. цех хонЕртернtrй

зrробнпцтв, Utr ко Б.ртрiпй

ПРиВАТнI]
АКЦIОНЕРНЕ
lовАриств()

"мЕlАлурIlЙниЙ
комБlнАт

"АзовстАль,

привАтнF]
Акц]онЕрt]Е
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРГIЙНИЙ

комБlнА]'

IlривА ]нЕ
AKllloHEPHL
товАрисlво

,мL 
l АлургlйниЙ
комБlllАт

'Азовсl,А]lь,

привАIн[
АКЦIОНЕРНЕ
товАрисl,во,мЕтАлургlйниЙ
комБ]нлт

,лзовстАль"

привАтIlЕ
AKlUoHEPHE
lовАрис ll]o

,м[IллурIlЙl]иЙ
комБlнАl

,АзовстАль"

привАlнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСГВО

лмЕтrulургlйllий
комБIнАт

"АзовстАль"

IlРиВА IHI1

ДКIЧОНЕРНЕ
товлрисl.t]о

,мЕтАлурt IЙниЙ
комБIнАт

знас

Знае
зна€

знас
знас
зна€

зна.

Знаa

Знас
зна.

Знас нпАоп 27. l- 1.01-09

нпАоп 0,00- I.62-12
нпАоп ]7.0- ] 0] -09

нпАоп 0 00_I 75-15
нпАоп 0 00_1,80-18
нпдоп 0 00_ 1 81_18

нпАоп з7.0_1,01-09

нпАоп 27-0_1 01-08

нпАоп 27.1-1 0] -09

нпАоп 27 0_1,0I-08
нпАоп 27 1-1 02-97



ll

l2

l]

|4

гiль
Денис
Григорович

Галiмук
Михайло
васильович

зна€

Знае
зна€

зва.

знаa
Знае

знас
зна€
зна€

воскобойt{iков

Володимир
Павqович

llривАтнЕ
Акцlоt{ЁрlIЕ
lовАрисl во

"мЕтАлургIЙ}lиЙ
комБlнАт

,АзовстАль,

ПРИВАТIIЕ
АКЦIОНЕРНЕ
товлриство

"мIalллургIЙний
комБIнАт

,^зOвсIАль,

приRл-I,нЕ
дкllIонЕрнЕ
товАрис l l}(),мЕтАлургlйниЙ
комБlнАт

,АзовстАль,

привлтнЕ
АкцlоllЕрllЕ
ТОВАРИСТВО,мl]Iллург]Йний

комБIIlАт
"АзовсIАль,

привА tHl]
АКЦIОLlЕРНЕ
lовАриство

"мЕ l дlурI lЙниЙ
комБlнАт

,лзовстАль,

привлтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРГIЙНИЙ

комБlIlл I

"А]овстАль,

IIривА l}ll:
AKIlloHLPHt
lоl]Арисl,во

"мl]]АлургIЙниЙ
комБlнА г

,Азовс,гАль,

l5 Годорожя
Андрiй
Володимирович

Галина
свгенiвна

flмитро
Людвигович

Гроздсв
Iгор
вiтмiйович

lб

не злавав
Не здавав
Не злавав
I lc ]давав
Не здавав
Не злавав
Не здавав
Не здавав

1,7

нIlАоп 27 1_ 1,0I-09

нпАоп 2з 1-1 0]-08
нпАоп 27 1-1 09-09

нплоп 2з 1,1 01-08

нпАоп 0 00- l 81_18

tlпАоп 0.00-1 75_15
tlпАоп 0,00-I.80_18

нпАоп 0 00-1 l5_07
нпАоп 0,00,1 ,75- I5
нпАоп 0,00_1 ,Е0- I8

нпАоп 0 00-1 I5_07
нпАоп 0,00_1 7I-1]
нI,]Аоп 27 1.1 0I-09
нпАоп 27 1_1 04_09
нпАоп 27.1-1,06-08
нпАоп 27 1-I 09-09
нпАоп 28 52_ 1.з ] -l ]
нпАоп з7,0-1 01_09



l8

]9

20

21

22

2з

24

олексiй
михайлович

Гушчик

Юрiй

Даглi
Володимир
Костянтинович

дпмов
олег
Володимирович

!митро
свгенович

Олексан,арович

€фремов

Денис
Геннадiйович

зiнов'св
Iгор

рц]ац,йЕо, о контFлLю. tиllK

мiййер. шr юнiеЕЕр{trП

бруr!- ъ п,дiФоtr, сфЕв|!.

l 2 з 4 5 6

IlривАтllЕ
АкцlоI lEPtlE
lовАристао

,МЕТМУРГIЙНИЙ

комБlнАт
,АзовстАль,

лривАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
IОВАРИСТВ

"METAJiyPI lйниЙ
комБlнлт

"А]овстАль,

привАтнЕ
АкцlонЕрtlЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАJ]ургtЙний
комБlllАт

"АзовстАль,

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
lовАриство

,мЕтАJург]йниЙ
комБlнАт

"лзовстАль"

привлтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕlАJIургlЙниЙ
комБIнАт

,Азовстлль,

привАтнЕ
лкцlонЕрнЕ
товАрисlво

,МЕТАЛУРГIЙНИЙ

комБlнлт
,лзовсlАль,

привА-гllЕ
АкцlонЕрнI]
]овАрисl'во

,МЕТАЛУРГIЙНИЙ

комБIIlАт,Азовстдlь,

Знас

зна.

Зна€

Зна€

Зна€

знас
зна.

нпАоп ]7 0-1 0] -09

нпАоп ]7,0_1,01_09

нпАоп 0 00-1,15-07

нпАоп 27.0.1 ,0] _0t

нпАоп 0 00- 1.80-18

нпАоп ]7 0- 1,0l -09

нпАоп 27.1-I.09-09
нпАоп 27 1-1 l0_07



26

27

29

з0

з1

25 lспк

миколайович

Володимирович

lBaH
lгорович

Калустян
Дмитро
миколайович

KapiKoB
Сергiй

Куrоятов
Микола
Володимирович

Кузоятов
Олексавдр
Володимирович

проы!нчй фа\iзечь r ювчаппя привАтнЕ
АкцlонЕрtlЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕты]ургIЙний
комБIнАт

,лзовстАль,

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
говАрисIt]с)

"мF:lАлурl lЙl{ий

,АзовстАль"

lIривАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАлургlЙ}lиЙ
комБIнлт

"АзORсlАль"

llривАlнЕ
АКЦIОНЕРНГ
т()вАриств()

,мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт

"Азовстлль,

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ
комБlнАт

,АзовстАль,

пI,ивАlllЕ
лкцlонЕрIlЕ
lовАрисгв()

"МЕТЛJIУРГIЙНИЙ
комБlнлт

"АзовстАль"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕIАЛУРГIЙНИЙ
комБIllАт

Зна€
зна€
зна€
Знае
Знас
3на€
зва€
Знас
Знас

зна€

Знае
зна.

знаa

знас
зна.

Знас
знас

знае
знас
знае

нпАоп 0,00_1 l5_07
нпАоп 0 00.1.69_1з
нпАоп 0 00-1 75-15

нпАоп 0,00-1,80-18

нпАоп 0.00-1 81-18
нпАоп 23 1-1,01-0E

нпАоп 27 0-1 01_0Е
нпАоп 27,I-1,06-08
нпАоп 27,I-1 l0_07

нпАоп ]7,0_1 01_09

нпАоп270-101_08
нпАоп 27 1-1 02-97

нпАоп 27,I- l ,02_97

нпАоп 27,0-].01.0t
нпАоп 27 1_1 02-9?

нпАоп 0 00-1.75-15
нпАоп 0.00-I-80-18

нпАоп 0,00-1,02-08
нпАоп 0,00- 1.75-I5
нпАоп 0 00- l 80_1 8



евген
Вмерiйович

lгор
Володимирович

зб

37 Михальов

Дмифо
Анатолiйович

з]

з4

з5
кJрlи
Георг,йович

Володимир
Олехсандрович

з8

з 4 5 6

привАтнЕ
лкцlоtlЕрнЕ
товАристl]о

,мЕтыlургIЙниЙ
комБlнАт

,АзовстлJlь,

llривАl HlI
,\кцlоllF]гllЕ
ТОВАРИСIВО

,мЕ-lА]lургlЙниЙ

комБ]нАт

привАтнЕ
АКЦIОНDРНЕ
товлриство

,мЕтллурI lйltий
комБlнлт

"лзовстАль,

привлтнЕ
AKllloHEPHE
товАрисtво

,мЕlдлургlЙllиЙ
комБIнАт

,АзовстАль,

привАт}lЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕlАлурl lЙниЙ
комБIнА,t

"АзовстАль,

прив^тlIЕ
АкцlонЕрнL,iовАриство

,мЕтАJIург lйниЙ
комБ]нлl

"АзовстАль,

привАI нЕ
AKllloHEPHE
ГОВАРИСТВО

'мЕlллурIlЙllий
KoMhlHAT

,,1зовстАль"

Знас
зна€
знас
Знас
Знас
зна€
зна€
Знас

Не здавав

знае

зна€
зна€

Знас
Зна€

Знас
зна€

нпАоп 0,00-1.15-07
нпАоп 0 00_ 1,71_1з

нпАоп 2з.1-1 ,0 ]-08

нпАOп 2i,0_1,0]-08
нпАоп 27,1_1 01_09

нпАоп 27,1-1.04-09

нпАоп 27 l_L06-08
нпАоп 27 l- l ,l0-07

нпАоп 27,0.1 01_08

нпАоп 0 00-] 8l- l8

нпАоп 27,0-1 01-08
нпАоп 27 1-1.02-97

н1-IАоп 0 00_].80_18

нпАоп 0 00-1 80- 18

нпАоп 27 0- 1.0l -08

нпАоп 0,00-1 69_1з
нпАоп 0 00- 1.8l -I8



]9

40

4l

42

4]

Анатол iй

Володимирович

Обухов
Володимир
Григорович

BiKTop
станiславович

миколайович

Дмитро
Сергiйович

Рудillа
тетяна
ефремiвна

костянтин
Володимирович

H,fuБвлкл,6ол9lор, llЕтл

45 не здавав нпАоп 27 1_1,l0_07

l 2 3 4 5 6

привАтнЕ
АкцIонЕрн]]
ТОВАРИСТВО

"мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт

,Азовс,Iлль,

привАтнЕ
,\кцIоl{ЕрнЕ
l,овАриство

'мЕтАлургlйний
комБlнлт

,Азовсl,АJIь,

привАтнЕ
АкцlонпрнЕ
IОВАРИСТВО

мF],lАлургlЙниЙ
комБ]нлl,

,АзовстАJIь"

llривА I llL
AKlUoI lEPllг]
ТОВАРИСТВО

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ
комБlIlА t

,АзовстАль,

лривАтнЕ
Акц]онЕрнЕ
ТОRАРИСТВО

"ME]A]lyPl lЙниЙ
комБIнАт

"АзовсlАль,

привАIl{Е
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО,мЕтАлургlЙIJиЙ

комБIнАт
,АзовстАль,

привдтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
товАрис,Il]о

"мF] t А.riургlЙl]ий
комБ]llАт

,АзовстАль,

Зна.

зна€

знае

знае

зна€

зна€
зна€
Зна€

нпАоп 27.0-I 01-08

нпАоп 0 00-1.81-18

нпАоп 2? 0_1 01-0E

нпАоп 27.0-].01-08

нпАоп 27 1_1,10_07

нпАоп 0 00-1 7l_ ]з
нпАоп 0,00- 1 ,75-15
нпАоп 0 00-1 80_ 1R



46

41

48

49

50

5]

олена
Гунтисiвна

Вiьторович

Андрiй
Андрiйович

Дмитро
Олександрович

Уварова
Гмина

Свген
Володимирович

олексiй
Олександрович

о6.ппцлкmпонаrляAч.пДл

вав!эння фб Tнпxib мтоiп\

привАтltЕ
лкцIонЕрllF]
l,оl]Ариство

"мгтллурIlЙниЙ
комБllIАг

'дзовстАль,

АКЦIОНЕРНЕ
товАрис,1,1]о

"мЕтАлургlЙний
комБIнАт

,АзовстАль,

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
товАрис,l,во

,мЕтАлург]Йний
комБIнАт

,Азовс-I,Аль,

llривА-tнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕIЛЛУРГIЙНИЙ
комБltIАт

"Азовстыlь"

ПРИВЛТIIЕ
АкцlонЕрнL
товАрисl во,мЕlллургlЙllий

комБlнА'г
,д]овстАль,

l lриl]А lllЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,METAJiyPl lйlIиЙ
комБlнАт

, 
АзорсT Аль"

прив^тllЕ
дкl LloHEPHE
lовАриство
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