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засiдання KoMicii з перевiрки знань
3 питань охорони працi

20,09.2021 р,

Комiсiя у склалi:
Голови KoMicii:

Чорного В.В.

м. КиiЪ

- заступника Еачацьника вrддlлу нiгля,ry в
машинобу,ryваннi та енергетичi Головного

управлiнrrя .Щержпрацi у КиiЪськiй областi

tlпенiв KoMicii:

Смолянця В.€. - заступtlика начадьника вiдцiлу нагlrя.ry на
виробницгвi i на об'сюах пiдвищенноi цебезпеки

1правлiння нагля,ry в промисловосгi i на об'екгж
пiдвишеrдrоТ небезпеки Головною управлirоrя
Держпрацi у КиiЪськiй областi

Ковальч}та А.В. - головцого державного iнспекгора вiддiлу нагляry у
булiвниrггвi управлiння нагля.цу в промисловосti i на
об'екгах пiдвищеноi небезцек-r Головного

1шравлiнtrя !ерхпрацi у КиiЪськiй областi

Мацйшка В.А. - заступника керiвIrика !епартамеrrry з охорони працi
Федерацii профспiлок Украiни, викладач ,IlfI
"ГНМIJ" (за згодою)



створеЕа на пiдставi н.rказу Головного управлiнвя Держпрацi у КиiЪськiй областi вiдll,06,202I
р, N9 24Е2- р, N9 - псревiрила знання насryпЕих законод:вчих та нормативно_правових atIсTlB з

охорови працl:

Законодавчi акги з охорони працi. гiгiсни працi. надання домедичноI допомоtи
потерпйим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Зага,чьний кlрс з ОП); Правила безпеки в
газовому господарствi коксохiмiчних пiдприемств i виробничтв (НПДОП 27.1-1.I0-07);
Правила безпекя в коксохiмiчному виробничтвi (НПАОП 23,l -l,01-08); Правила безпеки при
заготiвлi i пср9робцi брцту та вЦходiв чорпих i кольорових металiв (НПАОП З7.0- 1.01-09);
Правила безпеки у домевному виробництвi (НПАОП 27.1_1.02_97); Правила охорони працi в
метал}ргiйtdй промисловостi (НПАОП 27,0-1.01-0Е); Правила охорони працi в прокатному
виробпицтвi пiдприсмств металlргiйного комплексу (НПДОП 27.1-1,04-09); Правила охороЕи
працi на автомобiльIrому lраЕспортi (НПАОП 0,00-1.62- 12); Прzвила охорони працi пiд час
вант.!riкЕо-розвантФrqъа..тьяих робiт (НГIАоП 0,00-1.75-15); Правила охорони працi пiд час
викопаЕня робiт на висотi (НПАОП 0.00_1,l5-07); Правила охорони працi пiд час експлуатацii
вантажопiдiйма,,rьних KpФriв, пЦiймальних прис,гроiЪ i вйповiдяого обладнмня (НПДОП 0,00-
1.80-I8); Правила охорони працi пiд час експл5rатацii обладнаняя, що працюс пiд тиском
(нпАоп 0,00- 1.8I- l8): Правила охорон и працi пiд час експ,туа t ацii гепломехаяiчноl о
обладlаяня елекгростшIцiй, теплових мереж i тепловикористов)зzцьних ycтalloBoK (НГИОП
0.00-1.69-1З); Правила охорони тцlа.тri пiл ч;lс зварюваIrня M9TaJIiB (НtИОП 28,52-1,31_13);
Правила охорони працi пiд час ремовry устаткр.tння на пiдпри€мствах чорЕоi метаJr}?гij
(НПАОП 27.1_1.06_08); Празила охорови прачi пiл час роботи з iHcTp},I[eтrToM та пристроями
(НIИОП 0.00-I.71-13): Правила охорони прачi у газовому господарствi пiдприсмств чорноi
метал}ргii (НПАОП 27,1_1.09_09); Правила охорони праtti у стмеплавильному виробпичтвi
(НПАОП 27.1-] ,01-09) у насту.пних прачiвникiв:

Прiзвище, iм'я
та по батьковi

Примiтка
(Правпла)

тстяна
СергiiЪна

рФ]Ф]iноi фrп.п, Ilлчк
привАтнЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТАЛУРПЙНИЙ
комБIнАт

,АзовстАль,

IIРИВАТНЕ
АКШОНБРНЕ
ТОВАРИСТВО,мЕтыtурпйний
комБIнАт

"АзовстАль,

лривАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРГIЙНИЙ

комБlнАт
,лзовстАль,

Залмьний курс з ОП
нI]Аоп з7.0-1.0l -09

Загмьний курс з ОПпроriш,й iнrcH.p r юFтrd[.
з бвп.юю лЁцi пD{ робоп ]

воп

знас
зна€

Звае

3 Ьи3нецова
Тсгяна
Авдрiiвна

знае Залмьний к}?с з ОП



l 2 з 4 6

5 Божко
Тимур
Сергiйович

Ботедаров
Андрiй
Олександрович

лроjдrй iHEH.p r kонтроФ
т ф!п.юю rcволопчнпх
пDФ{фl.фOМшьяого

сrарФ.й мФq.р ] р€мопп

пр..iдяй шr.нер ] юпролю

лайр:f Пхiчноm шMiry а

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРПЙНИЙ
комБIнАт

,АзовстАJIь"

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРГIЙНИЙ
комБIнАт

,АзовстАль,

привАтнЕ
ЛКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТАJIУРПЙНИЙ
комБIнАт,Азовстлlь,

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТМУРПЙНИЙ
комБit{Ат

"АзовстдIь,

лривАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО,мЕтАJ]ургIйний
комБIнАт

"АзовстА]Iь"

привАтнЕ
АКЦОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕтАjlурпЙниЙ
комБIнАт,АзовстАjlь,

знае
Знае

зна.

Знас
Зна€

Волошпн
Геннадiй
Георлiйовяч

Василiв
Володимир

Воронець
Лiдiя
миколаiъна

Горбань
олева
IBaHiBяa

знае
зна€
зна€
зна€

зна.

зна€
зна€

Загальний курс з ОП
нIиоп 27,0_1,01-08

Зага,lьний lrypc з ОП

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.75_] 5

Загмьний Irypc з ОП
нItАоп 0.00-1.15_07
шIАоп 0.00-1,71_i]
нпАоп 28.52-1.31-1з

Загальний к}?с з ОП

Зага.'Iьний {урс з ОП
нпАоп 0,00- l ,7] -] ]



10 Гром
владислав
Сергiйович

Гусак
Андрiй
Владиславович

lнх.яФ 1 охоропи прФ. DФо
п]нiПяоm юкФом ОП

фDцип малФD !Фоб(поrо

! бёп.коФ праш прп робоп
ш шrпппOху rран.пOрп,

шм робiппЙ, хеоьп

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
товмиство

,мЕтыlурпЙниЙ
комБIнАт

"АзовстлJIь,

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАJIУРПЙНИЙ

комБIнАт
"АзовстАJlь"

привАтнЕ
АКЦОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРПЙНИЙ

комБIнАт
,АзовстА,,Iь"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтд]ургIЙниЙ
комБшАт

"АзовстАJ]ь,

привлтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРГЙНИЙ
комБIнАт

"Азовстмь.

привАтнЕ
АКIЛОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРПЙНИЙ

комБlнАт
,АзовстАль,

l1

lз

12 Демонов

Денис
Володимирович

Дбовик
Тегяна
миколаiъна

\4
Олександр

Дмигрович

l5
Анастасй
максимiвна

зна€ Загальний курс з ОП

Загалъний курс з ОП
нtиоп 0.00-1.15_07
нtиоп 0,00_1.75-15
нпАоп 0,00-1.80-18
нпАоп 0.00_].81-18

Загальний курс з ОП

ЗагмьЕий курс з ОП
шIАоп 0,00-1,15-07
нпАоп 0,00-1,71-1з
нпАоп 0.00-],75_t5
нtиоп 0.00-1 80-1t
нIIАоп 27,0_1,01-0E

Загмьний курс з ОП

Залмьний курс з ОП
шIАоп 0.00-1.71_1з
нIIАоп 27.0-1.01-08
нIIАоп 27.1-1.06-08

Звае
Знас
знае
Звае
зна€

знае

зна€
знае
знас
Знsе
Знае
Зна€

Зна€
знас
зЕае
знаa

Знае



16

l7

18

l9

20

2|

IBKoBa

тетяна
IBaHiBHa

Кrревськиfi
Роман
ПЕфовяч

козак

Денис
Сергiйович

кФлов
Аядрiй
Iгорович

Комдрдiв
Вiкгор
олексiйович

Комiсдров
Олександр
[мнович

хшвifi паDо!вх ,ябiн v

уФтk}ъФы l @Фрп,lЦТВ

lшнф r охорояп прш, .щ
лыяhоФ юяrDФю оп

@сшш р.бi якii хфоr,х

l 2 3 4 5 6

привАтнЕ
жшонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтмургlЙниЙ
комБIнАт

"АзовстАль"

привАтнЕ
жшонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТАЛУРПЙНИЙ
комБlнАт

"АзовстАJ]ь"

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТЛIУРГIЙНИЙ
комБIIlАт

"АзовстАJlь,

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРПЙНИЙ
комБIнАт

"Азовстмь"

привАтнЕ
жцонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАJlургйниЙ
комБIнАт,Азовстмь"

привАтнЕ
АКШОНЕРНБ
ТОВАРИСТВО

"МЕТЫIУРПЙНИЙ
комБIItАт

"АзовстАJIь,

знае

знас
знае

знае
Знас
зна€
Знас
зна€

Загмьний курс з ОП

Загмьtrий курý з ОП
нпАоп 0,00-1,15-07
нпАоп 0.00-1,71-1з
нIIАоп 27.0-1,01-08
нпАоп 27 l-],06-08

Загальний курс з ОП
нпАоп 27.1-1 06-0t

Загальний крс з ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0,00_1.7I-1з

Загальний курс з ОП

Знае

знас
Знае

Знае



22

2з

24

25

26

z,|

Олексавдрович

Кузьмiн
Володимир
Анаmлiйович

Коробка
вiталiй

КyIьПl
Сергiй
Вsсильович

Кучеренко

Олексавлр
Пеrрович

лоlовськпй

Вадим

ммютiн
олег
Володимирович

лро,iд,П iftH.! r оrоропi

ФmролФчм п я.рх,
утъ

gФir ц.ry, ц.х rонЕрrcря(i

l , 3 4 5 6

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРГЙНИЙ
комБlнлт

"АзовстАJ]ь,

привАтнЕ
ЖЦIОНЕРНЕ
товА?иство

"МЕТАЛУРПЙНИЙ
комБIнАт

"Азовстмь'

привАтнЕ
жцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАJ]урпЙниЙ
комБIIlАт,Азовстмь,

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТАЛУРПЙНИЙ
комБIнАт

"лзовстл-rlь'

привАтнЕ
ЖЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРПЙНИЙ

комБIнАт
"АзовстАль"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРПЙНИЙ

комБIнАт
,АзовстАль"

3нае
Знас

знае

Зна€

Зна€
зна€

Знае

зна.

Загальвий курс з ОП
нпАоп 2?,0-1.01-08

Загмьний к}рс з ОП

Зага,,rьний курс з ОП

Заrмьний курс з ОП
нпАоп 27,1_],0]_09

Зага,lьний курс з ОП

Зага,'lыrий курс з ОП



28 Мерченко
Владислав
олегович

Мачула
IBaH

новпкова
ТсгяЕа
василiвна

Петр€нко

свген
Григорвич

29

з0

зl

з2

зз

пDо.iдiп вftн.р, ,щ по

Фо.шяl шl4ер з охорояя

Фоrшнй ям.р з охоDопя

l 12 4 6

привАтнЕ
жцtонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТЛJIУ РГЙНИЙ
комБIнАт,АзовстлJIь"

привАтнЕ
АКЦОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАrIурпйний
комБIнАт

,АзовстАJIь"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
товмиство

,МЕТДШРПЙНИЙ
комБtfLдт

,АзовстА rlь,

привАтнЕ
АКЦОНВРНЕ
ТОВАРИСТВО,мЕтАлургй}иЙ
комБIrIАт

привАтнЕ
ДКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРГЙНИЙ
комБIнАт

,АзовстдIь"

IIРИВАТНЕ
AKluoHEPHE
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРПЙЦИЙ
комБшАт

"АзовстАJъ,

знае

звае
зIlае
Звае
зна€
знае

знае

звас

Звае

зна€
знас
знае

Загальний курс з ОП

Загальний к}?с з ОП
нпАоп 0,00-1.15-07
нпАоп 0,00_1.E0_1t
нIIАоп 27,0_1.01-08
нпАоп 27 ] -| 06-08

Загмьний курс з ОП

Загмьний ýрс з ОП

Загмьний курс з ОП

Загмьний кlрс з ОП
нпАоп 0,00-1,62-12
нпАоп 37,0-1,01-09



l 3 4 6

З4 Пiрч
олексiй
Вiкгорович

Прийменко
олена
I'UIiBHa

Ремiзов

Акюн
миколайович

полсвой

Дмиrро
Андрiйович

Сабадпр

,Щмитро
романович

я.ФiФLнrк м"га.ry б р.rр,ду,

lвEн.р]охор.хПпраш'ыш
лiяiйного rоFфФю ОЛ

лр.iйпй iняяф, зiдй по

грооiдпй ifrфФ з (оЕгролю

! балоюФ Ешологiчнп
процфс аrлOдOrcшоrо

лiяif,ного кофюОП

поIiчяlк начdънrи IЕпс а

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО,мЕтлlургйниЙ

комБIнАт
"Азовстмь"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРПРНИЙ
комБIнАт

,АзовстАJIь"

привАтнЕ
ДКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтллургtЙниЙ
комБIнАт

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"мЕтАJ]ургIйниЙ
комБlнАт

"АзовстАJ]ь,

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАЛИСТВО

,МЕТМУРГЙНИЙ
комБItIАт

,АзовстАJIь"

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТАЛУРПЙНИЙ
комБIнАт

"АзовстАJiь,

Зsга,,lьвий курс з ОП

Загмьний к}рс з ОП

Зага,,Iьний курс з ОП

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-1,15_07
нпАоп 0.00_1,71_1з
нIIАоп 27 0-1 01_0E
нIIАоп 27 1-1 01-09
нпАоп 27.1-1,02-97
нIIАоп 27.1-1 04-09
нIIАоп 27.1-1.09-09
нпАоп з7 0-] 01_09

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0 00-1,71_1з
нпАоп 27.0-1.0I-08
нIIАоп 27.1-1.06-08

Не здавав

звае

Знае

з5

зб

з1 Знас
знас
знае
Знас
Знас
знае
знас
зна€

з8 знае
Знае
звае
Звае

Тарасов
Володимир
Олександрович

з9 Знае Загмьний курс з ОП



40 ткоченко
Маргарl{га
с,I!панiвна

Трикоз
Сергiй
Анатолiйович

привАтнБ
жцонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТМУРГЙНИЙ
комБlнАт

,АзовстАrlь"

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРПЙНИЙ

комБшАт
,АзовстАJlь,

привАтнЕ
АКШОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

,мЕтАrIургtЙниЙ
комБIнАт

"АзовстдIь,

привАтнЕ
АКШОНЕРНВ
ТОВАРИСТВО

,МЕТАЛУРПЙНИЙ

комБItIАт
"Азовстмь,

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МЕТМУРГIЙНИЙ
комБlнАт

,АзовстАль,

IривАтнв
жцонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

,МЕТМУРПЙНИЙ
комБшАт

"АзовстАJIь,

4|

42
олена
олегiвяа

4з Харлдмов
Сер.iй
Юрiйович

Цпбпк
МIDФйло
Сергiйович

Чапaк
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