
дп "головниЙ нлвчлльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрлцl"
(дп "гнмц")

протокол лъ 418_21

засИання Koмicii з перевiркп знань
з пптань охорони працl

22.09.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

Чорного В.В.

м. Киiв

- засryпника начадьнцка вlддrлу нагляду в
машинобулуваннi та енергетиui Головного
управлiння Держпрацi у Киiвськiй областi

Членiв KoMiciT:

Смолянця В.е. - заступника начальника вiддiлу нагляду на
виробничтвi i на об'скгах пiдвищенноi небезпеки

управлlння нагляду в промисловостi i на об'сктах
пtдвицIепноТ небезпеки Головного управлiння
.Щержпрачi у КиТвськiй областi

.Д;rларенка е.В. - головного державного iнспскгора вiдцiJry нагляду за
об'скгами котлонагляду та пiдйомними спорудами
управлlння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвиценоТ небезпеки Головного управлiння
,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Мацiяцка В.А. - заступника керiвника !епартаменry з охорони працi
Федерачii профспiлок Украiни, викладач ДI
"ГНМЦ" (за згодою)



створена на пiдставi наказу Головного уflравлlння Держпрацi у К{]iвськiй областi вiд

l 1 06.202l р Na 2482- р N9 - перевiрила званltя паступних законодавчих та нормативfiо-

правових aKTiB з охорони Llрацt:

Прави.rа безпеки 8I;L}o8oMJ locпojtapclBi коксохiпtiчних пi]rrрисvсrв iвиробницlв
(нllАоп 27,1-1.10-07); Правила безllеки в коксохiмiчному виробництвi (НПАОП 2],1- l,0 ] -

08); Правила безпеки у доменному виробництвi (НПАОП 27,1- 1,02,97); Правила вибору та

застофва"r" засобiв iндивiдуапьного захисту органiв дихаtlня (НПАОП 0.00- 1,04-07); Правила

] бе]печIlо-l експлуатацi-t систем венти,rяцii у хiмiчних виробниuтвах (НllАОП 0.00_1,27-09)l

Правила охорони працi в меrмургiйнiй Itромисловос гi (НПАОП 27 0-1.0l -08); Правила

охорони працi в прокатlIому виробництsi пiдпри(мстs метаlургiйного комплексу (НПАОП
27. l- l ,04-09); ПравИла охорони прачi на автомобi,]lьному транспортi (Н ПАОП 0 00- I 62- l2);

Правила охорони працi пiд час вантажно-розванта)кувмьних робiт (НПАОП 0,00- L75-I5);

Правила охоропи працi пiд час виконання робiт па висо-гi (НПАОП 0.00-1.15-07); Гtравила

охорони прачiпiл час експлуатацii вантажопiдiйма,,lьншх KpaHjB, пiдiймшьних пристро-rв i

вiдповiдного обладнання (НПАОП 0,00- l ,80- l8); Правила охорони працi пiд час експлlатачiI
облалнання, цо працюс пiд тиском (НПАОП 0 00-1.81,18); Правила охорони прачi пir час

ремоя гу устаткування на пiдприемствах чорllоi метапургii (НПАоп 27.1- l 06-08); Правила

охорояи працi пiд час роботи в хiмiчншх -,Iабораторiях (НIlАОП 73,1- 1 ,l 1-12); Правила охорони

працi пiд час роботи з iHcTplMeHToM та пристроями (НПАОП 0 00- l 7 l- l З); Гlравила охорони

працi у сталеплавилЬному виробництвi ([IпАоп 27.1-1,0]-09): Прави,rо безпеки при зберiганнi.

перевезеннi та застосуваннi сильнодiючих отруйних речовин (НПАОП 0 00-1.45-69) у
Itаступних працiDIIикiв:

Примiтка
(Правшлд)Пiлприспtство

Прiзвищс, iпr'я
та по батьковi

1 Бrбч.пко
Андрiй
Володимирович

з

l-снltадiй

Горбiх
]lавло

нпАоп 0 00-1 81-I8

привА1llЕ
дкцlонЕрнЕ
lовлриство

,мь] 
l АJlург]йIlий
комБlнАт

lIl,ивАтнli
лкLlI(]llI]рtll]
говАрис гl}о

,мLl,\лурl lйIlий
комБll]А l

'лзовсl,А.Jlь,

приDА ]tlл
Акцк)нl|рнЕ
ТОВАРИСIВО

,ME,t ллургlйI lий
комБlllА l

"АзовстАJlь,

lll)ивАl'l]II
AKlLlol ll:рlll]
lовлри(]lR()

"мЕ L\JIург lЙI lий
комБlнл г

,Азовстлль,

нпАоп 27.1_],04-09

нпАоп 0,00 l 80_ 18

нпАоп000 ]81_18

зна€

зна€
Знае

Знас

Не злавав нпАоп 27 1_1 01-09



Вадим
Вiкгорович

ГудiDlоs

Андрiй
Олександрович

Губ.нов
Володимир
Анатолiйович

ДавИiч
Максим
Петрович

Дончснко
олена
ПавлiЕна

l0

]l

нr{мшиr цеry, цех кmьнпr

фбiт ВБrc, rci конЕFрiцй

lя*.н.р-trЕФог 2 rпmpii.

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
товлрисгl]о

,мЕтАлургlЙниЙ

комБIнАт
,АзовстАль,

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТМУРГIЙНИЙ
комБIнАт

лривАтllЕ
дкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСIВО

"МЕТАЛУРПЙНИЙ
комБlнА l

"АзовстАль"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
товАрис'tво

"МЕТМУРГIЙНИЙ
комБlнАт

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАлургlйний
KoMБltlAT

,АзовстАJ]ь"

привАт}lЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРГIЙНИЙ
комБIнАт

"АзовстАль"

IlривАтнЕ
дкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕт^лурl lйний
комБlнАт

"АзовстАJiь,

Не здавав

Зна€
зна€

зна€

знас

знае

знас

знае нпАоп 27.1-1-04-09

нIIАоп 23, ]_1.01-08
нпАоп 27.1-1.10_07

нпАоп 27,l -l,04-09

нпАоп 27 1_1 02-97

нпАоп 27,1-1,0]_09

нпАоп 27 ]-l 01-09

нпАоп 27 ]-l 04-09



12

I]

14

15

]6

|,7

€пiфsнова
Ната,п;я

Валерiiвна

Сергiй
Сергiйович

3бандут
олег
Володимирович

Iгор
олегович

олег
Аватолiйович

Когут
Роман
Вололимирович

Руслан
Вil.T орович

l,цяпьн!r ллл.ння t]хл

0нробtrппв п 0iдвптrЕdня,

мiйсчр на mрАчiй пjльЕлц,

робт tsБРС. Ех хонЕртерЕiй

l8 зна€ нпАоп 0.00-1 Е 1_1E

привАIнF
лкlLlонЕрнЕ
lовлриство

, мl--тАлургlЙниЙ
комБlнАl

,АзовстАль'

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
товАрисl,во

,МЕТАЛУРГIЙНИЙ

комБIнАl
,AзoBCTAJlb"

llривлт]lЕ
дкlUоtlЕрнF]
Iоt]АристRо

,MEI А,Jlург]ЙниЙ
комБIlIАт

"Азовсlлль,

привАIнЕ
лкtцоllЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕlАлургIЙниЙ
комБIн^т

прив^lнL
АкцlоllнрнЕ
]овлристRо

,мЕтлJlургIЙниЙ
комБlнАт

"л]овсIАJlь'

привАтнЕ
АкцIонЕрt{Е
ТОВАРИСТВО

,МЕТЛЛУРГIЙНИЙ

комБItlАl,
,АзовстАль,

l lривлтIlг
АкцlоllF-рнIj
товлрис гво

"мЕт^лурl lЙний
комБIнАг

,АзовсIАль"

Не ]давав

знае
зна€
Знас
зна€

Зна€

зна€

зна.

Не здавав

нпАоп
нпАоп
нпАоп
нпАоп

0.00-L04-07
0.00_1 27_09

0,00- 1,45-69

73 1-1 l 1_12

нпАоп 27,1_1.04-09

нпАоп 27 1-1 01-09

нпАоп 27,I l 04_09

нпАоп 27 I_1 01-09

нпАоп 27 1_ I.0I-09



Кузьменко

Серriй
0легович

Курплснко
свген
Вiкторович

ЛедньоЕ
Роман
Рулольфович

19

20

2l

литвиченко
олексiй
lванович

Лупинога
Микола
в'ячеславович

22 Лещишак
Андрiй
васильович

мDобняцтм, фr хонmрт€рнrй

ста9шrй яйст.р rнвrбнппм

стrrшцй яаПft р rkробппФа,

25 Знас нпАоп 0,00-1,62-12

лривАlнt:
AKllloHEPHE
ТОВАРИСТВО

,МЕТДIУРПЙНИЙ

комБIнАт
"АзовстАль,

привАтнЕ
ЛКЦIОНЁРНЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕтАJiургIЙниЙ
комБlнАт

привАтнЕ
дкц]онЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРГIЙНИЙ

комБIнАт

привАтнЕ
Акц]онЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕ,],АлургIйниЙ
комБIнАт

"АзовстАль"

привАтнЕ
ДКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕтдlургlйний
комБIнАт

привАтнЕ
жшонЕрнЕ
l,овАриство

,мЕтд]ургlЙний
комБlнлг

"АзовстАль,

ПРИВАТнI]
АкulонЕр}IЕ
товАрисIао

,мЕIАJIур1,IЙниЙ

комБIнАт
"лзовстАль"

Знас

зна€

Знас

Знас

Знае
знае
Зна€

Не здавав

нпАоп 27,I- 1,01-09

нпАоп 27,1_1,0I_09

нпАоп 27.1-].04_09

нпАоп 2?.l -].04-09

нпАоп 27,l-L04-09

нпАоп 0,00-1,71-1з
нпАоп 27,0-1,01-0E
нпАоп 2?,1-1,06-08



2,7

28

29

]0

зl

2б |Лушпа
олексiй
Вtкторович

Олександр
Володимирович

Сергlй

Моторний

Денис

Назаренко
Свiтлана

Нест€ренко
Михайло
Олександрович

Нсчепуренко
Олександр
васильович

в{роб(tr rФ, чех конФрrрhtrй

начfu ьнпк Jабораmрп, ЦХЛ

нз mр, соцу ц,Еlпумн к l

з2 зна€ нпАоп 0,00-1 81_I8

IlривАI,нЕ
дкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтдlург]ЙниЙ
комБlнАт

"лзовстАль,

привАтllЕ
AKllloHEPtlE
ТОВАРИСТВО

,МLТЛЛУРГIЙНИЙ

комБlllл ]

"Азовс IA]lb,

привАl Hl]
дкц]онЕрнЕ-lовАрисfво

"мЕтАлургlйний
комБIнАт

,АзовстАrtь,

привАтнЕ
АкцIо]IЕрIlг]
lовлрис Iво

,MclA.JlyPl lЙниЙ
комБIнл г

,А-]овстлль"

IlривАIн[
АКЦIОНЕРНЕ
товАрис,l,во,мЕтллургlйний

комБIнАт
"АзовстАJtь"

привАтнЕ
,\KlUoHEPtll-]
ТОВАРИСТВО

"мЕ,lАлургlЙниЙ
к()мБIlIАI

,A]()lK] 
l A]lb"

lIривАгIII
AKIцollEPllE
lовлрис],во

"мЕlдlурllйниЙ
комБIнАт

не здавав

Знае

знае
Зна€
зна€
Знас

Знас

Знас
зна€
знас
зна.

Знас

нпАоп 27 l_] 04-09

нпАоп 0 00-1 l5-07
нпАоп 0.00-].7l -l з
нпАоп 27.0-I.01-08
нпАоп 27 1_1 06-08

I{пАоп 27 1_1,01_09

нпАоп 27,1.1 ,01-09

нпАоп 0 00-1 04_07
нпАоп 0 00-1 27-09
нпАоп 0,00-1,45-69
нпАоп 7:] I-1 l 1-12

нпАоп 27 1.1 04-09



33 нечпай

Сергiй
Вiкторович

Олександр
Сергiйович

з5
ольга
Олексан.орiвна

BlK-Top

Володимирович

з4

зб

з,7
Максим

з8
Сергiй
11етрович

Валерiйович

]9 зна€ нпАоп 27,1-1,04_09

лривАтнЕ
дкltIонЕрнЕ
товлриство

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ
комБlнАт

"АзовстАль"

ПРивА'l HI]
Акцlоll[рllF]
IОВЛРИСТL]О

"мЕгАлургIЙllиЙ
комБIнАт

,А]овсIлJlь'

приL}А lнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕтллургlйниЙ
комБ]нА'г

,АзовстАль,

привАlllЕ
АкцlонпрllЕ
ТОВАРИСIВО,мЕтллургlйllий
комБlнАI

"лзовстАль,

llривАтl lE
дкlчонЕрнЕ
IОВАРИСТВО

.мЕtАJlургIЙниЙ
комБIнАт

,АзовстАль,

привАтнU
АкlllонЕрllг
товлрисlll()

,мЕтАлург]ЙllиЙ
комБIнА г

"Азовс,l,лль,

привАтнЕ
АКЦIОIIЕРIlЕ
товАрис'tво

"мF],гАлургlЙниЙ
комБlнАт

"Азовстлль"

Знае

зна€
Зна€
зна€

Знас
Зна€
зна€
зна€

Знае

Не здавав

Не здавав

нпАоп 27,1_1,01-09

нпАоп 0 00- 1.71_1з

нпАоп 27 0_1 01-08
нпАоп 27 1_1,06-08

нпАоп 0,00-1.04-07
нпАоп 0,00_1,27_09
нtlАоп 0,00- 1.45-69
нпАоп 7з,l. ].l 1_12

н1]Аоп 27,]-l 01-09

нпАоп 27 1_1 0I-09

нпАоп 27.1_1,0I_09



40 Прядхо
Володимир
Олександрозич

4l Пуlь
Олександр

42
Валерiй
Вiкторович

тимошенко
Роман
Вiкторович

Торiчко

Денис
Вiкюрович

43 Синельников
BixTop
Вiкторович

44 Скирпдн
Роман
васильович

45

вч.lьнrr вfuрлорп ЦllВ

майФр яа вр.с,ý фrнчl
робй ВБРС. чц юнвртфнпй

46 Зна€ нгиоп 27.I-1.01-09

лривАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАлургlйниЙ

ко]\4Бlндт
,АзовстАль,

привАтнЕ
Акцlон|-]I,нЕ
товлриство

"мЕтАлурI lйний
комБlнАт

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАJtургIЙниЙ
комБlнАт

,АзовстАJlь"

llривАlн[
дKlLlollt]PllE
ТОВАРИСТВО

,мl]тАлургlЙниЙ
комБlнАт

,АзовстАJlь,

лривАтнЕ
АкulонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕтлJlург]йниЙ
комБIIlАт

"A]oBc,I,A]Ib,

привАтнЕ
AKuloHEPHE
ТОВАРИСТВО

"мF-гАllурl lйний
комБlнАт

привАтнЕ
дкlUонЕрнЕ-tовАриство

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ
комБlвА,г

,АзовстАль"

нс здавав

зна€

Зна€

Знае
знас
знае
зна.

зна.

Знас

нпАоп 27 1-1 01_09

нпАоп 27,1-1,0I_09

нпАоп 0.00_I.81-18

нпАоп 2? ]_l 01-09

нпАоп 27.1_1.01-09

нпАоп 0.00-1 75-15
нпАоп 0,00-L80_18
нпАоп 0 00- 1.E] -l Е
нпАоп 27 0-1 0I-08



49

горlвна

Храмков
олексiй
Володимирович

хачой
Ната,l iя

Хрпстофiдiс
В'ячеслав
Сергiйович

Цукуров
Руслан
вiталiйович

Черпих
Свген
Вlкторович

50

5l

52

cтap!{i яsйстер в{робннп..

майстср лiняткй Ha,aprqиt

яайФр я, гар,чй л,лянш

ро6,т МБЛ]], u.i коЕЕЕrcрппй

ирбшцв. ц ювЕрreрннй5з Не здавав нпАоп 27,1-1,0]-09

4з2 5 6

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
товАрисгl}о

"мI]тАлургlЙниЙ
комБIнАт

,Азовстлль,

привАтн[
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСГВО,мЕIАлургlЙний

комБlнАт
,АзовстАль,

гlривАтнЕ
АКЦIОНЕР}IЕ
],овАрисгво

,МЕТЛЛУРГIЙПИЙ

комБ]нА1
,лзовстАль"

IIРИВАТНL
АКЦIОНI]РIlЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕ lАлургtЙниЙ
комБlнАт,АзовстАJlь,

лривАтнЕ
ДКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО,мЕгллургlЙний

комынА'г
,АзовсlАль,

лривАтllЕ
дкIlIоl]Ерl{Е
l()вАрисIв()

"мЕlллургlйниЙ
комБlнАт

"л]овстАJlь"

IIРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕ lАлургlЙний
комБlIlАт

зна€

знас

Знас
знас
знас
зна€

зна€

знас
знае

Не здавав

нпАоп 27,1-1 04-09

нпАоп 27 0-].01-08

нпАоп 0.00-1 04_07

нпАоп 0 00-I.27_09
НIlАоП 0,00- 1 ,15-69

нпАоп 7], ] -l .l 1-I2

нпАоп 27 1_1,01_09

нпАоп 27,1_1,01-09

нпАоп 27,0-1 01_08
нпАоп 27.1_1.04-09



шипiлов
Денис
Вiкгорович

шмит
IBaH

Володимирович
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trачмьЕиr па6.ратор, , lЦТВ

л,irйноrо хоFrролФ ОЛ

лривлтнЕ
АКЦЮНЕРНЕ
lовАрисIво

,мЕlАлургtЙниЙ

комБIнАl
,АзовсIАль"

привАтнЕ
АкцlопЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАлургlЙний
комБlнАт

IlривА'l'l]Е
лкtllонl_]рнЕ
ТОВАРИСIВО

,мЕтАлургlЙlIиЙ
комБIнАт

привАlllЁ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕтыiургIйниЙ
комБlнлт

,АзовстАJIь"

нпАоп 0 00-1 ,El _] 8

нпАоп 27 1-1 0l -09

нпАоп 27 l- I.04-09

зна€

Зна€

зна€

знас
Знае
знае
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ксандр
гович

нпАоп 0 00-1 ? 1-1,]

нпАоп 2? 0-1.0l -08
нпАоп 27,1-1.06-08

голова lroMicii

Члени KoMicii: ,

Чорний В.В,

молянець В,€,

даренко С,В.

Мацiяшко В.А,

Лата ви!ачi 22 Ua 20?l


