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засИання KoMicii з перевiрки зЕань
з пlлтань охорони працi

16,01.202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

tIлeHiB KoMicii:

Дiд)ха А.М.

м. КиТв

Мартиненка В.В, - начiцьника вiллiлу наглялу на виробництвi i на
об'екгах пiдвиrценоj небезпеки управлiння наглялу в

промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ нсбезпеки
Головного управлiння !ержпрашi у КиТвськiй
областi

- начальника вiддiлу нагляду в АПК. Скс та зв'язку

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах
пiдвищеноТ небезпеки Головного управлiння
,Щержпрачi у Киiвськiй облаgтi

Пархоменка В.О. - засryпника начмьника вiлцiлу нагляду у булiвництвi

управлiння нагляду в промисловостi iHa об'скгах
пiдвищеноi небезпеки Головного управлiння
!ержпрачi у Кивськiй областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника де артаменry з охорони праrri
ФелерачiТ профспiлок УкраiЪи, (за згодою)
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Андрiй
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Павло

начампrФу*{r оiоропя

створена на пiдставi Еаказу Головного управлiння Держпрацi у КиiвськiЙ областi вiд

l 1.06.202l р. Nч 24Е2, р. ф . перевiрила знаItня наступних законодавчих та нор]!1ативно-
Ilравових aKTiB з охороuи працi:

Залонодавчi аrсги '] охорони праui. t it it ни лрачi. нiцання _lоvе_lичноJ.lоllо]!lоl и

потерпiлим, електробсзпеки, похежноi безпеки (ЗаIальний курс з ОП); Правила безпечноi
експлуатачii електроустановок споживачiв (НПАОП 40.1-1 21-98); Правила охорони працi пiд
час вантаr(но-розвантажувмьвих робiт (НПАОIl 0.00-] .75- 15); Правила охороrIи працi пiд чсс
виконання робiт ва висотi (НПАОП 0.00- 1 .1 5-07); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiлiймальних пристроiв iвiллповiдного обладлання (НПАОП 0,00-
l 80-18); Правила охорони працi пiд час експлуатацiI електроустаткування та електромереж на
вiдкритих гiрничих роботах (НПАОП 0,00- J ,58- J 2); Правила охорони працi п iд час
експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском (НПАОП 0.00- 1.8l - ]8) у наступних
працrвникiв:
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нплоп 40 1_1 21 98

нпАоп 40 l l ]l 98

нIlАоп 0,00_1 75_ 15
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про.цнrЛ {di*щ ,iJцФ Прrмтне мцiонерне
товарис.во'lЦентральяяй

гiрничо-!багачув3льниП

нпАоп 0.00-L58_12
нпАоп 40 1_1 21-98

Загальний курс r ОП

Знас
знде

ТОВ "Енерго Збrт Траяс"

голова koMicii

члени KoMicii:

Мартиненко В.В,

Дiдrх А.М,

Мацiяшко В,А.

,Цаъ вид.чl lб 0? 20)l


