
дп,,головниЙ нАвчАльно-мЕтодичниЙ цЕнтр дЕржпрАцl"
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протокол Nь 578_21

засiдання KoMiciT з rlеревiрки знань
з питань охорони працi

05.11 .202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

ПОПiченка О.Е. - начальника вiддiлу нагляду в машинобулуваннi та
енергетицi управлiння нагляду в промис.ltовостi i на
об'скгах пiдвищенот небезпеки Головного
управлiння /|ержпрацi у Киiвськiй обласr-i

Членiв KoMiciT:

Ковальчука А.В. - головtlого лержавного iнспекгора вiллiлу нагляду у
булiвницr,вi управлiння нагляду в llромисловостi i на
об'ектах пi]Iвищенот небезпеки Головного

управлiнtrя lJержпрацi у Киiвськiй областi

Черновола О.В. - головноI,о державного iнспектора вiдлiлу нагляду за
об'скtами коlлонагляду, пiдйомними сrlорудами та
на транспор,гi управлiння нагляду в 1-1ромисловосr-i i

на об'скt,ах lliitвищеноi небезltеки l оJlоt]н()го

управJllнtrя f]ерrкпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника д партаменту з охорони праui
ФелераrtiТ профспiлок УкраТни. (за зголою)

м. Киiв



створена на пiдставi наказу Головного управлiння l{eplKпpalti у Киiвськiй областi Bi;l
25.|0.2021' р. Nч 4З86. р. JФ. перевiрила знання насl,упних законодавчих,га нормагив}lо-
правових aKTiB з охорони працi:

Законодавчi акти з охорони працi, гil,iени гrрашi. rIаllання домедичноТ допомоги
потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (Загшrьний курс з ОП); Прави.llа безltеки на
залiзничному транспортi пiдприсмств системи Мiнчормету СРСР (НПАОП 2] .5-1.13-79);
Правила безпечноi експлуатацii електровозiв, теп.ltовозiв та моторвагонного рчхомого складу
(НПАОП бЗ.2|-1.17-08); Правила безпечноi експлуатацiТ е;rектроустановок (HIIAOIl 40. l - l .О l _

97); Правила безпечноТ експлуатацii електроустаноI]ок сtlо)кивачiв (НПАОП 40.1 - l .2l -98);
Правила булови електроустановок. ЕлектрообJIадliання сгtецiальних установок (I ItIАОП 40. l -
1.32-01); Правила охорони працi в металургiйнiй промисловостi (НПАОП 2] .0-|.0l -08);
Правила охорони працi в прокатному виробництlзi пiдприемств металургiйного комплексу
(НПАОП 27 .\-1.04-09); Правила охорони прашi пiд час виконання робiт на висотi (НI IАОП
0.00-1.15-07); Правила охорони прачi пiд час дроблснllя i сортування, збагачення корисних
копалин i огрулкування руд та концентратiв (HllAOll 0.00-1.82-18); Прави.lrа охорони прачi гriл
час ремонту устаткування на пiдприсмствах чорноТ меlzurурr,iТ (НПАОП 21.|-1.06-08)l Прави,,lа
охоронипрацiпiдчасроботизiнструментомтапристроями(НПАОl1 0.00-|.71-1j)l ttас,гlпrtrrх
працrвникrв:

л!
з/п

Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада П i;1ll plt t,пrc,l,Btl

Знас,
не зна€

Примiтка
(Ilравила)

l 2 3 1 5 6

1 Арабалжи
Олександр
Bi кторович

провiдний фахiвечь, упр розв
чiл вироб молелi

п рАl
((MAPlYI IоЛ|)СЬКИЙ
мL:,l,АJlурt,lЙllиЙ
комБIllА г lMEHl

lJlJI l Ч А))

Знас Загальний курс з ОП

Арнаут
олег
Олександрович

Беленець
Юрiй
олексiйович

Бондаренко
Сергiй
Анатолiйович

засryпник начшьника цеху з
виробництва, конвертерний чех

iHr<eHep l категорiI, вiл з роб з

пlдряд органlзац

менеджер, упр розв цlл
вироб молелi

ll рАl-
(MAPlYI lоJ1ЬСЬкИЙ

мt],l,АJlург,lЙлlиЙ
комБ|llА,г IMEHl

IJlJlIЧАll

I1PAl-
(МАРIУГlоJlLСЬКИЙ
мЕl,АJlургlЙниЙ
комБll|А г Iмгjнl

lJlЛ lЧА))

ll рАl,
(МАРIУIlоJlЬСЬКИЙ
мЕl,АJlур1,1ЙllиЙ
комБlllА г lMEHI

lJlJllЧд>l

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП

Знас

Знас

Знас Загальний курс з ()П



10

11

Голiк
Олександр
Володимирович

Гуртовенко
Олександр
валентинович

Жданков
евген
Володимирович

Заверченко
Роман
Анатолiйович

Зюрiн
Анлрiй
Сергiйович

Каргальцев
Мlшола
Сергiйович

машишст{нсTрукmр

локомmивштх бригад, цех

рухомого сtrад/

мехашк цеху, конверrcрнии цех

сгарший майстер ocHoBHoi

внробнкоi дйьницi на гаряwх
дЙшках робiт, JПЩ-3000

старший майстер ocHoBHoi

виробничоi лiльницi,
аглофабрика

сгарший майсгер з ремонту

устаткуваlня, JПЩ-3000

елеприк дulьницlt цех
водопостачання

1 2 3 4 э б

5 васильченко
В'ячеслав

евгеновrтч

провiдний iнженер, вiд з роб. з
пlдряд органlзац

прАт
(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHl

IЛЛIЧА)

Знае Загальний курс а ОП

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙТМЙ
КОМБIНАТ IMEHI

IJIIIIчА)

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙНИЙ
КОМБI}IАТ IMEHI

IJIЛIЧА))

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHI

IJIIIIЧА)

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHI

LIIлIЧА)

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙНИЙ
КОМБItIАТ IMEHI

LIIлIЧА)

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHI

IЛЛIЧА)

Знае
Знае

Знае
Знае
Знае
Знае

Знае
Знае

Знае
Знае

Знае
Знае

Не здавав
Не здавав

Загалlьний курс з ОП
нIIАоп 0.00-1.15-07

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00_1 ;71-1,з

нtIАоп 27.0-|.01_08
нпАоп 27.1,-|.06_08

Загальний курс з ОП
нпАоп 2,1.|-|.04-09

Загальний курс з ОП
нIIАоп 27.5-1.13-79

Загальний курс з ОП
нIIАоп 2,1.1-|.04-09

Зага:tьний курс з ОП
нtиоп 40.1- l .32-0 l



lз

l4

l5

lб

|7

l8

Kiop
Сергiй
геннадiйович

Клсваник
Свген
миколайович

Кукуруза
Сергiй
васильович

Майтамал
Олександр
миколайович

Макмак
Сергlй
Костянтинович

Масенков
олег
миколайович

Маслов
олег
валенти нович

майстер ocHoBBo'i виробничоi
дtльницI на гарячих дlлянках

робiт, ЛЛЩ-l700

електрик цеху, кисневий цех

старшии маистер з ремонту
устаткуван ня, елекгричного,

цех холодного прокаry

засryпник начшьника цеху з

технолопl, кисневий цех

начшьник дцьниц], кисневии
цех

начшьник дlльницl, управлlння
автоматизацо

експерт технlчнии з
пром исловоi безпеки, вiдлill

промисловоI безпеки

I Il,л-г
(МАРIУllоJlЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБl}lА,t lMEHl

lЛЛlЧА))

IlрАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕl-АлургlЙниЙ
комБlнА,t lMEHl

lЛЛlЧд))

прАт
((МАРlУtlоJlЬСЬКИЙ
мЕl,АлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

прАт
(МАРlУПоЛl,СЬКИЙ
мЕтАJlургlЙниЙ
комБl1-1АI IMEHl

IЛJlIЧд))

ll рА l,
(МАРlУllоJlЬСЬКИЙ
мЕтАJ]урI,1ЙниЙ
комБl}1А,г lMEHl

IЛЛ|Чдll

прАт
(МАРIУПоЛl,СЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт IMEHl

IJlЛ IЧА)

I1PAl,
(MAPlYl lоJll,СЬКИЙ

ME,l А,]lурI,\ЙtlиЙ
комБlliА г lMt.Hl

IJlJl lЧА,)

Знас
Знас

Знае
Знае
Знас
Знас

Знас

Знас

Знас

Знас

Знас:
Знас

Загzulьний курс з Oll
l lпАоп 21.1-|.04-09

Загальний курс з ОП
нпАоп 40.1_| .01-97
I-1пАоп 40.1-1.21-98
нпАоп 40.1-1.]2-0l

Заl-а.ltьний курс з ОП

Зага-льний курс з ОП

Заl-а_гtьний курс з ()ll

Загальний курс з ОП

Заl а_llьltий к},рс з Oll
HllA()ll 27.0- l .0 |_08



20

21

2з

24

Навалов
Мюtайло
Валерiйович

Очеретiн
Сергiй
Вiкторович

Пiскунов
Тарас

Олександрович

Пушков
Анлрiй
Вмерiйович

пшеничний
Максим
Iгорович

Самарський
Павло
Iванович

Соболева
Юлiя
Анатолiiъна

ммстер з ремонry
уmаткування, ЛПI {-3000

начilьник цеху. лПц--r000

засryпник начшьника цеху з

виробництва, ЛfЩ- l 700

старший майстер, ЛШ]-З000

начальник бюро, управлiння
випробуван ь

змtнний майстер ocHoBHot
виробничоi дiльницi,

аглофабрика

начuьник цеху, цех ремонту та
благоустрою

25 Не здавав Заl-альний курс з ОП

прдl,
(МАРlУIlоJll,СЬКИЙ
мЕl-АJ]ургlЙниЙ
комБ|нАт lN4EHl

lJlJl lЧд)

п рдl,
(МАРlУIlоJlЬСЬКИЙ
мЕтАлурt,tЙниЙ
комБlllд,г lMt--Hl

lЛJl|Чдл

ll рАl
(МАРIУПоJlЬсЬКИЙ
мЕl,АJlургlЙниЙ
комБlнАт ll\4EHl

lЛЛlЧАл

tl рАl,
(МАРIУIlоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛJ] lЧА>l

IlPA,1,
(МАРlУIlоЛl)СЬКИЙ
мЕl-АлурI,1ЙниЙ
комБlнА,г lMEHl

lЛЛlЧА),

п рлl-
(МАРIУПоJlЬСЬКИЙ
мЕl,АлургlЙниЙ
комБlнА,г lMEHl

lЛЛlЧА>l

ll рА-г
(МАРlУllоЛ l)СЬКИЙ
мЕl,Алурl,tЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧд>l

Знас
Знас

Не здавав
Не здавав
Не здавав

Не здавав
Не здавав
Не здавав

Не здавав

Знас:

Знас

Загальний курс з ОП
llпАоп 27-1-|.04-09

Заl-альний курс з Oll
I-1l1Аоп 27.0-1.01-08
нпАоп 27.1-1 .04-09

Заl-zutьний курс з ОП
нпАоll 21.0-|.0 |-08
нпАоп 27.1-|.04-09

Загzurьний курс з ОIl

Загальний курс з ОП

Загальний курс з ОП



сотниченко
Олексiй
Володимирович

Ткач
Микола
миколайович

чиканенко
Свген
васильович

Чиркiна
Заряна

василiвна

Яловець
олексiй
Андрiйович

маистер з ремоffту
уffiтк}ъiлff ня, €лекФичного,

гшвии цех

I1PAT,
(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕl,АлургlЙниЙ
комБlllАт lMEHI

lJlЛ lЧА))

прАl-
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕl-Алург,lЙниЙ
коN4БlllА,г lMEHl

lЛЛlЧА))

прАl,
(МА РlУIlоЛЬСЬкИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБl}lАт lMEHl

lJlЛ lЧАл

прАт
(N4АРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАJlург,lЙниЙ
комБlt|А г lMEHl

lJlJl lЧд))

гl рАl-
кМАРlУГlоJl ЬСЬКИЙ
мЕl,Алурt,tЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

Загальний курс з ОП
нtlАоп 40.1-1.32-0l

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-|.l5-07
|-ltlAoll 27.5- | .lз-79
ltI]AOI1 б j.2 l- | .l 7_08

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00-|.82-18
нпАоп 21.0-|.01-08

Загальний курс з ОП
нпАоtl 27.0_ 1 .0l -08

Загzulьний курс з OIl
нпАоп 0.00-|.l5-07

Знас
Знас

27

28

29

засryпник начuьника цеху з
iнжинiрингу, цех ексfrлуатаuii

iнженер з лланування l
категорii, цех перробки шлакiв

експерг тешiчнf й з

пром исловоi безпеки, вiддiл
промисловоi безfiеки

маши нlй-lнструflор
локомотивких бригад, цех

риомого сшаду

голова koMicii

Члени KoMicii:

Знае
Знае
Знас
Знас

Знас
Знае
Знас

Знас
Знае

Знас
Знас

з0

iченко о.Е.

ьчук

вол (

ацiяшко В.А.

дата виlrачi 05 l l 202l


