
ДП,ГОЛОВНИЙ НЛВЧДЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРЛЦ|"
(дп,,гнмц'')

протокол л} 320/1-2l

засцання I(oMrcrr з перевrркп зtlань
з пптsнь охоронп працi
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Комiсiя у складi:
Голови KoMiciТ:

Тименка А.В.

м. КиТв

-заступника начальника управлlння
начмьника вiддiлу нагляду за об'€кгами
котлонагляду, пiдйомними спорудами та на
транспортi управлiння наrлялу в промисловостi
i на об'€кгах пiдвищеноi небсзпеки Головного
управлiння,Щержпраrri у Ки'rЪськiй областi

- головного спецliцlста вlддUIу нагляду у
гiрничолобувнiй промисловостi, за вибуховими
роботами та yr илiзачiсю босприпасiв
управлiння гiрничоt о наглялу,Щержпраui

_ головного державного lнспектора вlддlлу
гiрничого нагляду Головного управлiння
.Щержпрачi у КиТвськiй областi

- виклалача [П <ГНМЩ>

- заступника керlвника департаменту з охорони
прачiФелерачiТ профспiлок УкраiЪи (за згодою)

Заступника голови KoMiciT:
Украiнського В. Ю.

Членiв KoMiciT:

Сiрого М. В.

Федiенка В. П.

Мацiяшка В.А.



створена на пiдставi Типового положеI1ня про порялок проведення навчання i перевiрки rнaнb ]

питань охорони працi, затвердженим наказом ДержавЕого KoMiTeTy Украiни ] нагляду за охороною
лрацi вiд 26,01,2005 NчI5, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii Укра'iни l5 02,2005 за

N923l/1051 l та наказу N92482 вiд l1.06.202l Головного управлiння .Щержпрацi у Киiвськiй областi
перевiрпла знання:

Правила безпеки пiд час поводження з вибlховими матерlацами промислового призначення
(НПАОП 0 00-1,66-1]); Техпiчпi правила ведення вибухових робiт на леннiй поверхнi (НПАОП
0.00-1 67-13); Порядок затвердження проектно-технiчноi документацii на ведення пiдривних робiт
(НПДОП 000_6 17-14), Вимоги технiчноi безпеки до мiсць збсрiгання вибухових MaTepiMiB
промислового призначення (НПДОП 0,00-7 08-07); Iндекси для маркування електролетонаторiв i

капсулiв-детонаторiв у метi!,lевих гiльзах (НПДОП 000-7,09-07); llорядок об-,]iку вибухових
MaTepiMiB промислового призначення (НПАОП 000-604-06); Вимоги ro праuiвникiв. якi
здiйснюють керiвництво вибуховими роботами (НПДОП 0,00-701-06): Порядок знишtення
вибцових MaTepiMiB промислового призначення (НПДОП 0 00-6,0]-06); lнструкцiя про порядок
технiчного розслiлування iоблiку випадкiв втрат вибухових MaтepiaJliB на лiдпри€мствач. в
оргаяiзацiях та о6'сктах, розташованих на територii УкраТни (НПАОП 0 00-5 l4-9]); Iнструкцiя з
охорони працt пlд час механlзовавого заряджання вибчхових речовин ) пiд]емних виробка\
(НПдоп 0,00-5,з8-14); Iнструкцiя щодо запобirання. виявлення iлiквiлаlli] вiдмов сверл,lовинни\
зарядiв на вiдкритих гiрничих роботах (НПАОП 0.00-5.З9-14); Iнструкчiя з безпечноi органiзацii та
проведення масових вибухiв на пiдприсмствах рулноi галузi з пiдlемним способом розробки
([lПАОП 0,00-5,40-14); Iнструкцiя з безпечноi органiзаuii та провсдсння масових вибухiв
свердловинних зарядlв на вlдкритих гlрничих роботах (IillАОП 0,00-5,11-14), Порядок реа_пiзацiТ
надлишку вибухових матерiалiв промис.Jlового призначення або таких. потреба 1 використаннi
яких вiдпапа (НПАОП 000-602_06), Порядок вк]lючення (виключеIlня) вибухових Maтepifuliв
промислового призначення до (з) Переjliку вибухових MaTepIaцiB промислового призначенняl
лопущеIlих до постlйного виробниц]ва i застосування (НПАОIl 0,00-6 05-06); Порядок проведсння
випробувань розроблених. ввезених в Украiяу та конвсрсiйних вибухових матерiалiв. обладнання
дlя ii виготовлення, засобiв механiзацi-r. пристроIв та аларатури дlя вибухових робiт (IIПАОП
0 00-6,06-06) у керiвникiв вибцовими роботами:
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Гайпацький
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Тарасович

гiрничий майстер
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"TepHiBcbKa"
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не здавав

]lе ]лавав
не здавав
не здавав
не 1давав
не 1давав

нпАоп 0 00- l 66_1з
нпАоп 0 00_ 1 67- l]
нпАол 0.00_5 l4_9]
нпАоп 0 00_5 з8_14
нпАоп 0 00_5 ]9_ 14

нпАоп 0 00-5 40- l4
нпАоп 0 00_5 41-I4
нllАоп 0 00_6 02_06
tlпАоп 0 00_6 0]-06
нпАоп 0 00_6 04-06
нпАоп 0 00_6 05_06
нпАоп 0 00_6 06-06
HпAoIl 0 00_6 l?- !4
нпАоп 0 00_7 01_06
нпАоп000708_07
нIlАоп 0 00_7 09_07



t 2 3 4 5 6

2,

Рудaнко

Вадим

васильович

гiрничий майстер
дiльницi Nsl

ш&чти
"Гвардiйська"

АКЦIОНЕРНЕ
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,КРИВОРIЗЬКИЙ
ЗАЛIЗОРУДНИЙ

комБIнАт"

зна€
знас
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Зна€

зна€
зна€
Зна€
знас
знас
зна€
зна€
зна€
зна€
зндс
зна€
зна€

нпАоп 0,00-1,б- l]
нпАоп 0.(ю_1.67_1з
нпАоп 0 00_5,l4-9з
нпАоп 0.00_5,зЕ.l4
нпАоп 0,00_5.39-14
нпАоп 0,00-5,40-14
нпАоп 0.00_5 41_I4
нпАоп 0,00_6 02-06
нпАоп 0,00-6 0з-06
нпАоп 0,00-6 04_06
нпАоп 0 00_6.05_06
нпАоп 0,00-6 06-06
нпдоп 0,00-6. t7- 14

нпАол 0 00-7 01_06
нпАоп 0,00-7 08.07
нпАоп 0.00-7 09_07

голова koMicii

Засryпник голови KoMicii

Члени KoMicii:

Тименко А, В.

нський В. Ю.

Сiрий В.М.

Федiенко В. П.о

Мацiяшко В. А,

дата видачii lз 08.202 |
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