
ДП,, гоЛоВниЙ ндВчдЛъно- МЕТоДИЧ ни Й цЕнТР ДЕ РЖП Рдцl"
(дп "гнмц")

протокол лъ 582-21

засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

05.11 .202I р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

ПопiченКа о.Е. - начаJlьНика вiддiлу нагляду в машинобулуваннi та

енергетицi управлiння нагляду в промисJtовостi i на

об'екгах пiдвищеноi небезшеки Головного

управлiння Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Кова_гlьчука А.В. - головного державного iнсцектора вiддiлу нагляду у
булiвништвi управлiннll нагляду в промисловостi i на

об'сктах пiдвищеноТ небезпеки Головного

управлiння Щержпрацi у КиТвськiй областi

Черновола о.В. - гоJIовного державного 1нспектора вlддlлу нагляду за

об'скгами котлонагляду, пiлйомними спорудами та

на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i

на об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у Киiвськiй областi

мацiяшка В.д. - заступника керiвника департаменту з охорони працl

ФедерацiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)

м. КиТв



створена на пiдставi наказу Головного управлiння f[ержrlрашi у Киiвськiй областi вiд
25.10.202l р. JФ 4386. р. J',ll . перевiрила знання нас,гупних законодавчих та нормативIlо-
правових aKTiB з охорони працi:

Правила безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами ПРОМИСЛOВОГ0

призначення (НПАОП 0.00-1.66-13); Правила безпеки при виробництвi та споживаннi
продуктiв роздiлення повiтря (НПАОП 0.00-1.б5-88); Правила безпеки при експлуатацii
KaHa.ltiB, трубопроводiв, iнших гiдротехнiчних споруд у водогосподарських системах (НПАОП
0.00-1 .51-|2); Правила безпеки при заготiвлi i переробцi брухту та вiдхолiв чорних i

кольорових MeTa_rriB (НПАОП 37.0-1 .01-09); Правила безпеки систем гuвопостачання (НПАОП
0.00-1.7б-15); Правила безпеки у доменному виробниr(твi (НПАОП 27.1-|.02-97); Правила
безпечноi експлуатацii електроустановок (НПАОГI 40, 1 - l .0 1 -97); Правила безпечноТ
експлуатацii електроустановок споживачiв (НПАОП 40. l - l .21-98); Правила безпечноТ

експлуатацiТ наземttих складiв синтетичного рiдкого aMiaKy (tIПАОП 24.0-|.21-14): Прави-lIа

булови електроустановок. Електрообладнання спецiальних установок (НIlАОП 40.1 - l .]2-0l ):

Правила булови i безпечноi експлуатацii лiфтiв (НПАОП 0.00-1.02-08); Правила охорони праui
в метzl,лургiйнiй промисловостi (НПАОП 21.0-|.01-08); [1равила охорони прачi в гlрокатному
виробництвi пiдприсмств мет€Lllургiйного комплексу (НПАОП 27.1-|.04-09); Правила охорони
працi на автомобiльному транспортi (НПАОП 0.00-1 .62-12); Правила охороtIи прашi пiд час
виконання робiт на висотi (НПАОП 0.00- 1 . 15-07); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii
вантаlкопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-

1.80-18);Правила охорони працi пiд час експJlуатацii наваtlтажувачiв (НПАОП 0.00-1.83-18);
Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском (НПАОП 0.00-
1.81-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацiТ тепломеханiчного обладнання
електростанцiй, теплових MeperK i тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1,69-13);
Правила охорони прачi пiд час ремонту устаткування на пiдприсмствах чорноi металургii
(НПАОП 2].I-|.06-08); Правила охорони праui пiд час роботи в хiмiчних лабораторiях
(НПАОП 7З.1-1.11-12); Правила охорони прачi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями
(НПАОП 0.00-i.71-13); Правила охорони прачi у газовому господарствi пi;tприсмс,гв чорноТ

металургii (НПАОП 27.|-1.09-09); Правила охороIrи прашi у трубнош,rу виробничтвi (II11АОП
2'/.2-1l.01-09); Правило безпеки при зберiганнi. перевезеннi та застосуваннi сильнодiючих

(нпАоп 0.00-1 .45-69)

Артюхов
,Щанило
всеволодович

iнженер з технiчного нагля.лу l

категорll, вlддlл промисловоl
безпеки

прАl-
(МАРlУГlоJlЬСЬКИЙ
мЕl,АлургtЙниЙ
КОМБIНАТ IMEHl

IЛЛIЧА)

Знас lIllАоп 27 0_1.01-08

них речовин нас l уllних l lрацltsникlв:

Nъ

з/п
Прiзвище, iм'я
та по батьковi Посада Пiдпрлlспlство

Знас,
не зIIас

Припriтка
(Правила)

1 2 3 4 5 6

1 Ананьсв
Олексанлр
Григорович

начшыlик вlддlлення
аглоt!абри ка

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
КОМБIНАТ IMEHl

lЛЛIЧА)

Знае нпАоп 2T.0-|.01-08



Бе.лослулцев
евген
Вшерiйович

Бслlясв
олег
Григорович

Булика
BiKTop
Костянтинович

Булгаков
Валерiй
миколайович

Булгаков
В'ячеслав
Анатолiйович

Василюк
Микола
Сергiйович

начшьник вlддцу, вlдд|л

лромисловоi безпеки

начiIшшк цеху, вапняно-
випшювшьний цех

начаJrьник дшьвицl,
тешоенергоцентршь

засryпник начальнпка цеху з
lнжинlрин ry, теmосилови й цех

mарший майmер виробничоi
дшьниц, вапшно-
випалювальний uех

змlнний майстер виробничоi
дЬьницi, конвсртерний цех

1 ", 3 4 5 6

з Бескровний
Iгор

миколайович

начальник бюро, вiддiл
промисловоi безпски

прАт
(мАрlупольськиЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБIнАт |MEHl

lЛЛlЧА))

Знас нпАоп 21.0-|.01_08

прАт
(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБIНАТ IMEHl

lЛЛIЧА))

прАт
(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛ|ЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬкИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБlНАТ IMEHI

IЛЛlЧА)

прАт
(МАРlУПоЛЬсЬКиЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛIЧА)

Знае
Знас

нпАоп 27.|-|.о2-91
нпАоп 27.2-|.01-09

нпАоп 0.00-| .45-69

нпАоп 0.00_1 .81-1 8

|-lпАоп 27.0-|.01-08

нпАоп 40.1-I.01-97
нпАоп 40,1-1.21-98

нпАоп 0.00-|.45-69

Знас
Знае

Знае
Знае

Знае

Знае

Знас нпАоп з7.0-| .01-09



11

|2

1з

|4

15

16

Гамазiн
олексiй
Анатолiйович

Голуб
Роман
Анатолiйович

Горясв
lгор
васильович

Гревцев
В'ячеслав

Олександрович

Щворник
Анлрiй
Володимирович

[ворчук
Сергiй

Щмитрович

провiлний iнженер з технiчного
tsагляду, вllчцл лромисловоl

безпеки

начальнtrк станцll,
гаоряту8альна стакцlя

начаJlькик цеху, теrurосиловии
цех

начмьник цеху, кисневии цех

головний фuiвечь з

теrulоенергетичtsого, киснево-

повtтряного та га:}ового

господарства, )правлlння
головного енергетика

старшии маистер з ремонry
металургiйвого устаткування,

цOх холодного пркату

1 2 3 4 5 6

l0 BepeTboxiH

Володимир
Олександрович

провlднии lнженер з технlчного
нагляду, вtддIл промисловоl

безлеки

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

IЛЛIЧА))

Не здавав
Не здавав

нпАоп 2,7.0-1.01-08
нпАоп 40.1-1 .0l -97

прАт
(МАРlУПоЛЬсЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБIНАТ IMEHl

|ЛЛlЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬсЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛIЧА)

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт IMEHl

lЛЛIЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

Знас

Знае

Знае

Знае

Знас

Знае
Знае

нпАоп 0.00-1.69-1з

нпАоп 27.|-1.09-09

нпАоп 0.00_1.69-1з

нпАоп 27.1-1.09-09

нпАоп 0.00-1.69-1з

нпАоп 0.00_1.02-08

нпАоп 0.00-1.83-18



18

I9

20

2|

22

.Щем'яненко
Роман
lванович

!олrкенко
Мю<айло

Володимирович

€втушенко
Олександр
Володимирович

€лiзаров
Сергiй
васильовлтч

Зубко
Олександр
Анатолiйович

Капустiн
евген
Георгiйович

засryпник начшьника цеху з

lвживlринry, цех мереж l

пiдmанцtй

начмьнвк бюро, вiллiл
промисловоi безлеки

засryпник начдьнкка цсху з

iнжкнiринry, ЛГП-{-3000

провtлний lнженер, вlмlл з

роботи з пiлрялними
органlзацlями

iнженер з охорони праui l
категорп, вtllдш охорони прашl

провlднии lкженер з

ншагодженш й випробувань,

цех оперативного
обслуговування i ншагодження

енергоцехIв

23 Знае нпАоп 0.00- l .7l- lз

l 2 3 4 5 6

|7 демiденко
Сергiй

миколайович

заступвик начшьника цеху з
виробництва, цех холодноло

прокаry

прАт
(мАрlупоJIьськиЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛIЧА)

Знае нпАоп 2-7.o-|.01-08

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬкИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛIЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА)

прАl,
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
КОМБlНАТ IMEHI

lЛЛIЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА>>

Знас

Знас
Знас

Знас

Знас

Не здавав

нпАоп 40.1-1.32_0l

нпАоп 0.00-1 .62-12
нпАоп 0.00-1.8з-l8

нпАоп 27 .0-1.0l -08

нпАоп 0.00-1.80-18

нпАоп 0.00-1 .l5-07



25

26

28

Кисельов
Антон
валентинович

Ковиршин
BiKTop

васильовлц

Ковтун
Людмила
Харитонiвна

KopHieHKo
Антон
миколайович

KocTpoMiH
Сгор
Вшерiйович

Кукуш
олексiй
васильович

майстер виробничоI дiльницi,
газовии шех

iнсц)укор виробничого
навчання робочих масовкх

професiй, управ,riкня навчання
l розвlfгку персонму

начшьник вlддlлу, управлlння
вип робуван ь

lнженер з технlчного нагляду l

категорil, вlддlл промисловоl
безпеки

засryпник начальника цеху з

lнжинlрнry, конвертерний цех

провlдний lнженер -

елекц)онlк, улравлlння
автоматизацll

l 2 3 4 5 6

24 Каршинов
Анлрiй
миколайович

енергqик uexy, ЛIЩ-l 700 прАт
(мАрlупольськиЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА))

Не здавав нпАоп 27.1-1.о4-о9

прАl-
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕl-АлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА))

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
КОМБlНАТ IMEHI

IЛЛIЧА))

прАl,
КМАР|УПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

IЛЛIЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБIНАТ lMBHI

IЛЛlЧА)

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

IЛЛlЧА)

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБIнАт lMBHl

lЛЛlЧАл

Знае

Знас

|-lпАогl 21.1-|.09-09

нпАоп 27.1-|.06-08

нпАогl 0.00- l .45-69
ljпАоп 73.1- l .l 1-12

нпАоп 40.1-1 .01-97
нпАоп40.|-1.21-98

I-Iпдоп 0.00-1.71-1j

Знас
Знае

Не здавав
Не здавав

Не здавав

Знае нпАоп 40.1-1.32-0l



зZ

JJ

з4

35

Лисенко
Валентин
Анатолiйович

Лобода
Олександр
миколайович

Лопаткiн
Вiталiй
Валерiйович

Майборода
Олександр

,Щ,жонович

Медведев
Анлрiй
Валерiйович

метьолкiн
Володимир
геннадiйович

заступник начальника цеху з

устаткування, ЛIЩ-l 700

засryпник начальника

управJuкш з впровадження та

ншагодження систем
автоматизацll, управл|ння

автоматизац|l

iкжснер з технiчноло нагляду l

категорll, вlддlл промисловоl

безпеки

iнжевер з безпеки руху l

категорu, вlддlл промисловоl
безпеки

MexaHiK фабрики, аглофабрика

старший майстер ocнoBHol
виробншоi лiльницi на гарячих
дiшнкж робiт, конвертерний

шех

эl Знае нпАоп 37.0-1 .0l -09

1 2 3 4 5 6

31 Ларiонов
Анлрiй
Володимирович

качuьник цеху, цех
виробницша зварних труб

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬкИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

Знае нпАоп 27.2-|.01-09

IlPAT
(МАРtУПоЛЬСЬкИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБIнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБIнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА)

прАт
КМАР|УПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт IMEHl

lЛЛlЧА)

прАт
(МАРlУПоЛЬсЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHI

IЛЛlЧА))

Не здавав

Знас

Знас
Знае
Знае
Знас
Знае
Знае

Знас

Знас

нпАоп 40.1-1.32-0l

нпАоп 40.1_1.32-0l

нпАоп 0.00-1 ,57-12
нпАоп 0.00-|.65-88
нпАоп 0.00-1.69-1з
нпАоп 0.00-1 .,76-15

нпАоп 27.0-1.01-08
нпАоп 2,7.1-1.09-09

нпАоп 0.00_1.83-18

нпАоп 0.00- | .7l- l 3



з9

4l

42

43

Мiщенко
Сергiй
Юрiйович

Назаров
Сергiй
Сергiйович

Нерух
Микола

Олександрович

остапенко
Василь

,Щмитрович

Подопрiхiн

Щмитро
Юрiйович

Полупан
Едуарл
Павлович

начшьник цеху, цех рухомого
сшаду

майсгер, чех 8одопостачання

змiнний майстер, конвертерний

цех

начальник дlльницl, цех

рухомого складу

начшьник )драшlння,

управлiння надlйност та

дlагностики

начшьник колони
(автомобiльноi), управлiння
автомобйьного транспорry

1 2 3 4 э б

38 MiTbKiH
Мшайло
Олександровшч

заоryпник начшьника
управлlння з аглодоменного

виробничтва, управлiння
автоматизацii

прАт
кМАРlУПоЛЬсЬкиЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

Знае
Знас
Знас

нпАоп 0.00-1.65-88
нпАоп0.00-l.8l_l8
нпАоп 40.l_l,32-0l

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

прАт
кМАРlУПоЛЬсЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
КОМБIНАТ IMEHl

IЛЛIЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬсЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬсЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

прАт
кмАрlупольськиЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

Знас

Знае

Знае
Знае

Знае

Знае

Знас нпАоп 0.00-1.8з-l8

нпАоп 0.00-1.81-18

нпАоп 40.1_1 ,з2-0l

нпАоп 0.00-1.66-1з
нпАоп з7.0_1 .01-09

нпАоп 40.1-1 .32-0l

нпАоп 27.0-1.01-08



46

4,7

48

49

50

5l

Радченко
Сергiй
Вiкгорович

Романов
олексiй
олегович

Руленко
владислав
Володимирович

CaBiHKiH
Сергiй
евгенович

Самсонов
Сергiй
Анатолiйовкч

Се.пькiн
Iгор
Анатолiйовпч

електрпк цOху, цех
юдопостачанн.'

заступник начаJIьнип цеху з

технологii,
теrulоенергоцектраJI ь

начаJьник )mравJI lння,

управJ|lння ремоmв

заступнпк начальника фабрики
з iнmiринry, тлофабрика

начальнпк цеху (з мереж та
пйсганшiй), uex мерlt i

пiдстанцiй

майстер з ремонту
устаткуванRя, елеприч ного,
вапмнФ,випаIDовальний цех

1 2 3 4 :! б

45 Радчевко
Олексаlцр
Сергiйовш

MexaHiK штомобйьяоi колони,

упрашiшя автомобi.rъного
трilнспорry

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБIНАТ IMEHl

lЛЛIЧА))

Знае нпАоп 0.00_1.8B-| 8

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА))

прАт
кМАРlУПоЛЬсЬкИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
КОМБlНАТ IMEHI

lЛЛIЧА))

прАт
КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАJIУРГlЙНИЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlчА))

прАт
кМАРlУПоЛЬСЬкИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА))

прАт
(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛIЧА))

Знае

Знас

Знас

Знае
Знае

Знас

Не здавав нпАоп 40.1-1

нпАоп 40.1-1.32-01

нпАоп 27.0-1.d1_oB

нпАоп0.00-1.il-tз
нпАоп 2,1.1-1.q6-08

нпАоп 40.1-1.32-0l

], о,

2-0lнпАоп 40.1_1



5з

55

56

57

Тарасов
Володимир
Володимирович

Хубаев
Михайло
Анатолiйович

Ченцов
олексiй
Олексаrцрович

Чепуренко
Iгор
Володимирович

Черевко
Володимир
миколайович

Чернiчкiн
Ссргiй
миколайович

начшьник цеху, цех lflженерно-
технiчного забезпечення

засryпник начшьника цеху з
lнжинlринry, доменний чех

провlднкй lнженер з техшчного
нагляду, упрашlння голоаного

еtsергетика

начшьник групи, упрашtння
автоматизацll

майстер, цех iнженерно-
технiч ного забозпечення

енергетик цеху, цех холодного
прокаry

58 Знае нпАоп 24.0-|.2|-l4

l 2 3 4 :t б

52 Скляр
Олександр

Володимирович

еJIсffiрик цеху, конвертерни й

цех
прАт

КМАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

Знае нпАоп 40.1- l .з2-0l

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт IMEHl

IЛЛIЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА))

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬкИй
мЕтАлургtЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА)

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlЧА)l

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБIнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

прАт
(МАРlУПоЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlЧА)

Знае

Знас

Знае

Знае

Знас
Знас

нпАоп 40.1-|.з2-0l

нпАоп 40.1-| .32-0l

нпАоп 0.00-1 .69-1з

нпАоп 40.1-1 .21-98

нпАоп40.1-1.01-97
нпАоп 40.1 - | .2l -98



Шабе.пьник
Вадим

0лександрович

)логll та вироt
теплослlловий

прАт
КМАР|УПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙниЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛIЧА))

пАоп 0.00-1.8I_18

нко ф.Е.
вальчук $.В.

о.в.

шкофа

дата видачl 05 l l 202l


