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засианвя l(oмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

28.04,202| р.

Комiсiя у складi:
Голови KoMiciT:

Попiченка о.Е.

Членiв KoMicii:

Камiнського о.В.

Спатарь Щ,В.

м. Киiв

ri

- начапьника вiддiлу нагляд5r в машинобудуваннi та
еяергегицi Головяого управлiння !ержпрацi укиiъськiй областi

- головного державного iнспекгора вiддi,пу нагляду за
оо сктами котлонагля47 та пiдйомниvи спорудами
управлiння нагляду в промисловосгi i на об.скгах
лiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
!ержпрачi у КиiЪськiй областi

- головного державного iнспекrора вiддirry нагляду в
машинобудуваннi та енергегичi Головного
управлiння ,Щержпрацi у КиТвськiй областi

- засryпника керiвltика децартаменry з охорони прачi
Федераrtii профспiлок УкраТни, (за згодою)

Мацiяшка В.А.



створена на пiдставi наказу Головяого управлiяня Держпрацi у Киiвськiй областi вlд l 5.03,2021

р. N9 1109, р, N9 , перевiрила знання наступних заl(онодавчих та нормативно-правових aKTlB з
охорови працi:

Правила безпеки Еа залiзничному транспоргi пiдприсмств системи Мiнчормету СРСР
(нпАоп 27,5_1,1з-79); Правила безпеки при виробництвi та споживаннi продуктiв роздiлення
повiтря (НПАОП 0.00-1,65-88); Правила безпечно1 експлуатацii електровозiв, телловозiв та
моторва-гонного руХомого склад/ (НПАОП бЗ.2l - ] .l7-08); Правила безлсчноi експ-rуагачii
електроустановок (нпАоп 40,l -1.01-97); Правила безпечноi експлуатацi]i елск гроустановок
споживачiв (НПДОП 40,l -1.21_98); Правила будоЕи i безпечноi експлуатацii лiфтiв (НПДОП
0.00- t,02-08); Правила охорони працi пiд час в!lнтitжно-ро]вантажувапьних робiт (НПАОП
0,00-1.75-15); Правила охорони працi пiд час виконання робiт яа висотi (НПдОП 0,00- 1.15-07):
Правила охорони працi пiд час експлуатацiI ваптФкопjдiйма,,Iьпих KpaHiB, пiдiЙма,rьних
пристроiв i вiдповiдного обладнання (НпАоп 0.00- l,80-18); Правила охорони прац] пiд час
експлуатацiI обладнання, цо лрацю€ пiд тиском (tlПДОП 0,00-J ,81-18); Правила охорони працi
пiд час ремонту устаткування на пiдприемствм чорноl метмургii (НПАОП 27, l - l 06_08),
Правила охоронп працi пiд час роботи з iHcTpytleHToM та пристроями (НПАОП 0,00- 1.7l- l3);
Правила охоропи працi у газовому господарствi пiдIlрисмств чорноi металургii (нпАоп 27. l-
l,09-09); Правила оХорони працi у трубНомУ виро€iництвi (НПДОП 27.2-1.0l -09) у наступних
працiвникiвi

Прiзвище. iм'я
тд по батьковi

Прпмiтка
(Прдвила)

коломiсць
Микола
Павлович

начФьннк дпьяицl, упрам,п,я привАтнЕ
AKLtIOHEPHE
ТОВАРИСТВО

(МАРlуПоЛЬський
мЕтАпургlйний
КОМБIНАТ lMEHI

l.ЦЛIчАD

привАтнЕ
лк!]онЕрнF]
товдриство

(МАРIуПоJlьськиЙ
мЁтлlургlЙниЙ
комБ нАт lMtjlll

LtЛ]ЧАD

IlP14BATHE
AKuIoHEPHt]
]ов,\риство

(МАРtУГlоЛЬсЬкиЙ
мЕтАJlургlЙниЙ
комБlнлт IMEHl

UlЛIчА,

Знае нпАоп 40.1_1,0I-97

2 Комарь
Геннадiй
Леонiдович

KocTpoMiH

Сгор
Валерiйович

Зн
Зн

а€

Знас
Знас
знас

нпАоп 0 00-1.65_88
llпАоп 0 00-1 81_18

нпАоп 0 00_ 1_75-1 5

нпАоп 0 00-1 80-18
нпАоIl 27,1 l 06-08



Красfiоруцькп*
С9ргiй
олексiйович

Кукуlд
олексiй
васильович

вале}сгин

майтдм!л
Олексstцр
миколайович

Сергiй
костяrсгинович

проi.хфФ,- ьк, ,iдй

irшпrr шrнячi, ýсв.чrй

1 2 3 4 6

привАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(мА"IуполЬськиЙ
МЕТАЛУРПЙНИЙ
КОМБlНАТ IMEHI

IлЛIчАD

привАтнЕ
дкrпонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(мАlI}'поЛьськиЙ
мЕтАлургlЙний
комБlнАтlмЕнi

lлЛlчА,

привАтнЕ
AKLIIOHEPHE
ТОВАРИСТВО

(МАРl}ПоЛЬсЬкиЙ
МЕТЛПУРПЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHI

lлЛIчАD

привАтнЕ
АкцlонЕрIlЕ
ЮВАРИСТВО

(МАРIУЛОЛЬСЬКИЙ
мЕтд"lургЙний
комБlнАт lMEHl

1-1ЛlЧА)

привАтнЕ
AKUloHEPHIa
тов,{риство

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтдlурпЙний
комБlнАт lMEHI

UlлlчАD

зяае

знас
Знае

Знае
зна€
Знае

зна€

зна€

нпАоп 40,1_1,21_98

нIиоп 40 I_ 1.01-97
нгиоп 40,l -1.21-98

нпАоп 0,00-1,75-15
нпАоп 0.00-1,E0-1t
нпАоп 40.1_1 ,01-97
нIlАоп 40.1_I.21-98

нпАоп 0.00_1 80-18

нпАоп 0.00-1,65_88



l0

ll

,l2

lз

Вiтмiй
Борисович

знас

знае
зна€

Знае

знае
знае
Знае

знас

.Щмицо
Володимирович

iцФоrii, H.rcMyfuii

пр..iшri лrф.р з Exнi{Horo
нfлrду, .iщй пр.псrcфi

шр.бнrцm'упр9мп

привАтнЕ
ДКlIIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРIУЛОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРПЙНИЙ
комБlнАт lMEHI

lЛЛlчАD

привАтнЕ
AKIIIOHEPHE
ТОВАРИСТВО

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМЫНАТ lMEHI

lЛЛIчА)

llривАтнЕ
дкц]онЕрнЕ

(МАлl)'ПоЛьсЬкий
МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHI

lЛJIIчА,

llривАтнЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРl\'ЛоЛьськиЙ
мЕтАJlургlЙниЙ
комБlнАт lMEHl

lЛЛlчАD

привАтнЕ
AKLlIOHEPHE
ТОВАРИСТВО

(MAPlt гlоЛьськиЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IMEHI

Михайло
Олександрович

мотос
Вiтмiй
Сергiйович

Андрiй
lванович

нпАоп 0,00.1,I5-07
нпАоп 0,00- 1,80-I8

нпАоп 40,]-l 01-97

нпАогl 27,1_1 09-09

нпАоп 27 1-1 09-09

нпАоп 0,00-1.02-08
нпАоп 0,00-1 75_] 5

нпАоп 0,00_1 Е0-] 8



|4 новпков
Анатолiй
ВолодимиFювич

Василь
Дмитрович

l5

l ,, з 4 5 6

привАтнЕ
лкlllонЕрIlЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРryПоЛЬсЬкиЙ
МЕТАЛУРПЙНИЙ
комfilяАт IMEHI

IЛЛIчА,

привАтнЕ
АкulонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРI'!'поЛЬськиЙ
МЕТАЛУРПЙНИЙ
комынАт ]мЕн]

IЛЛlчАD

привАтнЕ
дKtllo|JEPHE
ТОВАРИСТВО

(МАР]}'ПоЛЬсЬкий
мЕтАjургlйниЙ
КОМБIНАТ IMEHI

lлЛIчА)

привАтнЕ
дкtlIонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРIуЛоJlЬськиЙ
мЕтлпургlЙний
комБIнАт lMEHl

lгШlЧА,

привАтнЕ
дкц]онЕрнЕ
']овдриство

(ммlулольський
мЕтА-lургIйний
комБlнАт lMEHI

IllЛIчАD

зна€
Знас

Зна€
зна€

знас
зна€

зна€

знае
знае
зна€

нпАоп 27.5-1 l]-79
нпАоп бз 21_ 1- l?_08

нпАоп 40.1_ L0I-97
нпАоп 40,l-].21-98

нпАоп 0 00-] 71-1]
нпАоп 27 I-1,06-08

нпАоп 40 1-1 2I_9E

нпАоп 0 00-1,65_88
нпАоп 0.00_1,E1-I8
нпАоп 27.1_1 09-09



19

2о

2|

22

2з

Сергiй
Анатолiйович

Рсшетько
павло
Мико,'rайович

Сергiй

Вiтмiй
lванович

cЕlbKiH
Iгор

дiльячц,, ца .rр.бшп0

l 3 4 6

привАтнЕ
AKllloHEPHE
ТОВАРИСТВО

(мд-Plvпольський
МЕТАЛУРПЙНИЙ
КОМШНАТ IMEHl

]ЛЛIЧА)

привАтнЕ
дкlllонЕрнЕ
товлриство

(МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
мЕтАлургlЙний
КОМБIНАТ IMEHI

lЛЛlЧАл

привАтнЕ
ЛКЦIОНЕРНЕ
ГОВАРИСТВО

(МАРl)'ЛоЛЬсЬкий
мЕтАлургlЙний
КОМБiНАТ IMEHI

lллIчА>

привАтнЕ
дкtuонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(мАРI}ПоЛЬсЬкий
МЕТАJlУРПЙНИЙ
КОМБlНАТ IMEHI

IЛЛlЧАл

привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(МАРlупоЛьСькиЙ
МЕТЛПУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ lMEHI

LqЛIЧА,

Знас
Знас

Знае
зна€

зн
зн
Зн

ас

знае

зна€

нпАоп 0,00_1 7l -l]
нrиоп 27,1-1,06.08

нпАоп 27.5-1 l]_79
нпАоп 6] 2l- L l7-08

нпАоп 0.00_1 l5.07
нtиоп 40,] -l 0l -97
нпАоп 40,1-1 2I_98

нпАоп 27,2_1,0I-09

нпАоп 40.I-1,21-98



голова KoMiciT

Ьецп Koмicii:

привАтнЕ
АКЦОНЕРНЕ
ювАрисtк)

(МАРIУПОЛЬСЪКИЙ
r,ЕтАлургIllний
комы}lАт IMEH!

UlлIчАD

нплоп 0,00_l.8l_l8

Попiченко о.Е.

,IkE!щi, 2E,Oa2oll


