
гЕФЕстGrlэ

02 вересня 2021 р.

Комiсiя у складi:

l олови попiчсliко с)лсксiй Е,\Yардович начапьника вitl-,liл}, l;аllrялу в мапlиrtобуЛуваннi та сllерItтицi Управлiння наrляду в

rrромис_tовrжтi i на о6'сктах пiлвип{еноi пебсзпеки Головttоt о Управлillrrя Держпрацi у КИ'iВСЬкiй ОбЛаСТi;

i,lлсlIiв 1,ovi(ii: Чорllпii Вiкlор Во.llr,,l vппович ,JJсl)пllик нirllа.Lllика вl_]"llл) ltll,,lя,lувмашиl|о6\л}вJlIlll tаенсрlсlицi управлiння
наг_,1я]l) l] llромйслОвостt t lIa об'сктах Пiлвищеttоi псбсзпеки Головного управлiння .Щержl rpaIli у КиТвськiЙ областi;

Мяспiков €вгсп Ссргiiiович - головний державний irlcrreKTop вi,lлi-пу лалляду в машинобудуваI lп i та енергетицi

уltрав1liння створеuа па пi,'lстаRl наказу Го;tсlвttого управлiння flержпрачi у Ки'rвськiй об:lасri вiдl1.06202lр Л! 2482, керукlчись вимогами

пlr. 4.4, 5,З.5.4 <Типовоlо IIо_]ожсння про Ilорялок провелсння Ilавчання i lrеревiрки знJнь з llитань охороIlи працl)] ЗаГВеР]'lЖеНОГО НаКаЗОМ

flержаввого KoMiTeTy УкраiIlи l пагляду за охороllою працi вiд 26.01.2005 Nl l5. псрвiрила знмня:

Прдвll.пд бсrпсчlrоi сксплуа гацi[ с.пск гроустаllовок споживачiв (llПАОП 40.1-1.21-98),

Правила експлуаr lцii слсктро!дхпсll rlx засобiв (НПАОП 40.1-1.07-0t),
РFЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВIРКИ

ТОВ "Стандарт Професiйноi Безпеки "ГЕФЕСТ"
сдрпоу з80l008з

09]00, Киiвська обл., м. Бiла I lcpкBa, Олександрiйський бульвар, l06, оф- ] 18

lел,, 0,{_56З ,10З97,068 З62 бЗ16.067 З0l 44З6; E-mail, sрЬgеfеstЬс@чkr-пе1

пРоТокоЛ л! 089-2,14_2

]лсlдАння KoMIcIi з пЕрЕвIрки знАIlь з питАнь охорони прлцl

,м!Л,

l

llр;]вище, iм'я та lro батьковi, обiймаlIа
посада(спсцiальнiсть). пiдпри(мство, с Ia,K

фботи яа цiй посадi(спецiальяiсть)

Шппчка Роман Ссргiйович
ГоJIовllий енергстик,
lДВ 'У tинський U) кровий комбiнJr "

з|502200'1

2

Голубеlrко Олексiй Григорович
llrженер з охорони працi.
lЛВ "У lинськи й чl крвий комбiна l ''

з 23 02.20lI

14 08,2020
v група
до та tlolra,,l 1000 В

27 || 20|8
Iv група

Дата i причинд llcpeвipKи.
lр!па r електробсзлеки

м Бiла Щерква

02.09 202 ]

чергова
v група
ло га понад 1000 В
02 09.202l
чергова
lv група
допускасться як
i llct IeKTvBa,,lbHa особа

пБЕЕс
пЕЕз

пБЕЕс
IlЕЕз

Знас
зна€

Дата

Знас
Зна€

02.09 2022
02.09,2022

02.09 2024
о2.о9.2024



Краспожоll (-вгсп Володимирович
Iнжсяср з енсрIю та комунаJlьного
забезпеченля.
ДУ "Бjлоцеркiвська виправна колон jя

(N9 35)",
з 01.08.202l

]-

Кухаревко Аllатолiй Апа rолil"lович
Нача,,Iьник гаража.
Kt I БМР "Спеrrкомбittат з налання

рцтуальних lIoc]lyl n,

з l9-08.202l

4

5

Полiuý,к Пс-rро Вiкторович
Енергетик.
ТОВ "Сузiр'я-I Iопружна".
з ] 2 05,2()06

6

Геросв Iлля Сергiйович
Iнженер-елерt ctltK.
Iп "l+l пролАкllllt",
з l9.08.20l5

l4 08,2020
Iv група
до 1000 в

7.

Ступак Bir aJIiii Васильович
Iнженер-енсргстик.
l,ов,подш IJEPyxoMIcl,b"
з о'7.о6.2о14

14,08.2020
IIl грула
до 1000 В

Попадько Biýl ор Аяатолiйrrвич
Застlтrник го:lсrвtIого еtlергстика.
тов "укрлIнськА MoBl lA
компАнIя "лЕльтА,,
з O5,03,20l2

8

о2,о9.2о21
первинва
Iv група
до 1000 в

l4,08 2020
IV група
до 1000 в

Патока Олсксандр Юрiйович
Еlодiй-слектрик.
l,ов,тЕлЕрАлiокомпАнIrl
"студIя l+],.
з 2'7 -08.202|

9

02.09.202l
первинна
III група
до 1000 в

l4.08 2020
IV група
до 1000 В

Прихолько [мигро Юрiйович
Старший iHжerrep,
ТОВ "ТЕЛI]РАЛIОКОМПАНIЯ
"СТУДlЯ ]+1",
э )'7 оа 2021

l0,

пБЕDс
I l l-]Ез

28,08-2020
lV груlrа
до l000 в

02.о9.2о21
чергова
IV груrrа
до 1000 В

28.08.2020
v Iрупа
ло та понад l000 В

02,09.202l
чергова
lv група
ло 1000 в

пБЕl](
п F]I-]з

знас
Знас

02.09.202l
чергова
Iv група
ло 1000 в

25-0з.20l9
III груlrа
до l000 в

пБЕI](,
пI]I]:]

02 09 2о22
о2,о9.2о22

Зна€
Знас

02,09,202l
чергова
V група
до та понад !000 в

I IБЕljс
пЕt]з

18 04.20l8
IIl грула
до 1000 в

о2.09.2о24
02 09,2о24

Зrtас
знас

о2.о9,2о21
llервинна
IlI група
до 1000 в

пБЕl.]с
пt]Ез

Зt rat

Знае

IIБЕЕс
пЕЕз

02 09.2о22
о2 09 2о22

02.o9,2o2l
первинна
III група
до l 000 в

Зна€
Зrlас

02.09.2022
02 о9.2о22

l lБЕЕс
пFFз

зпас
Знас

02.09,2о22
о2 09-2о22

пБЕЕс
пЕЕз

02 о9.2о22
о2 о9.2о22

Зl lac
Знас

02,09.2о22
02 09.2о22

Знас
знас

02,о9,2024
о2 о9 2о24



CiMex Руслая Павлович
Директор (вiдловiдмьний за
електргосподарство).
ТОВ'Сквирський завод продтоварiв'
з о2,02,2017

l1

12.

Гаркавий Вадим Анатолiйович
Еrrергетик.
ТОВ "Сквирський заво-ц лродтоварiв'
з о2 02 201'7

lз
Ш l1пuср Рус.пан Аватолiйовцч
Слкrcар-слектрик,
ФОП IllTyH,rep Р,А.
з Ol 07 2021

|4,

Гуртовсllко IBall Микоrrайович
Головltий еltерлетик.
ПсП "t'ейсиське'.
з о5 0З, ] 99]

08.02.202]
IV група
до та понаr ] 000 В

|5

Нагорllюк Вололимир Вiкгорович
Електомонтер,
ПСП "Гейсиське",
з оз 08 2020
ПолiоrJ,,к lвrп Васильович
Iнженер з ОП,
ПСП "Гейсиське".
з 20.10.20I0

lб

08,02 202l
V група
до та понад l000 В

02.о9.2021
позачергова
v грула
до та понад l000 В

04 08,20l7
IV група
до )000 в

17,

Семенюк Дснис АIlдрiйович
Електромоп!ер,
ПСП "Гейсиське".
з l2-|12.2021

l4.08.2020
V група
,/1о та поllал ]000 В

02.09.202l
позачергова
v група
до та понад 1000 В

l ll.

Мелснчук fiмпr'ро Павлович
Головний illr(eHep,
КП''!'стiiвтспломереrка ",
з 01,06.20l8

l4.08.2020
IV група
до та понад l000 В

l9.

02.09.202]
первинна
Iv група
до 1000 в

п БЕЕс
t]ЕЕз

MatypoK Сергiй Васильовtlч
Електромоягер,
КП "Тетiiвтепломереr(а",
з I5.09-2020

1 1.05.20l7
[v група

о2.,о9,202l
чсргова
V група
до та Ilонад 1000 В

пБЕЕс
llЕЕз

02.09 202l
чергова
Iv група
до та понад J000 В

Знас
Знас

28.06 2020
III грула
до та понад ]000 в

IIБЕЕс
I II]Ез

02,о9,202|
первинна
Iv група
допуска€ться як
Iнспектчвarльна особа

27.06.20l8
v rpylla
ло та пона,,l ] 000 В

о2,о9 2022
о2,09,2022

Знас
Знас

пБЕЕс
пFЕз

l5,09.2020
IlI група
до та понад 1000 В

02 о9,202l
первинна
Iv група
до та понад 1000 В

Знас
Знае

пБЕЕс
пгЕз

о2.о9,2022
02.09.2о22

02.09 202]
лервинна
V група
до та лонад l000 В

Знае
Знас

I IБЕЕс
пЕЕз

о2,о9 2022
о2,09 2022

о2.09.2021
чсрюва
III група
до та попад ]000 В

Знас
Зпае

о2.09.2022
о2.09,2022

пБЕЕс
пЕЕз

Знас
Знаa

о2.о9.2о22
о2,о9.2о22

пБввс
пЕЕз

о2,09-2024
о2.о9-2024

Знас
Знас

пБЕЕс
пЕЕз

Знас
Знас

о2.о9.2о22
о2,о9.2022

Знас
Звас

о2.о9-2о22
о2.о9,2022

о2,09.2022
о2 о9.2022



2о.

Сiнсльпик ОлексаЕдр
Володимирович
Майстер,
КП'Тетiiвтепломережа'
з 01.12.2016

2|,

котовський Степан
Виконавець робiт,
тов "лАЙФ-Буд,,
з оз.09.2021

голова koMicji

члеяи koMicii

Юрiйовпч

27,06,2018
Iv група
до та понад l000 В

- 'шпiг

24.04.20l9
III група
до ] 000 в

02,09,202l
первинна
Iv група
до та поЕад 1000 В

нача],Iьник

наг-пяду в

управлilll]я
попiченко

02,09.202l
первинЕа
III група
до l000 в

вiддiлу llагляду в машинобудуваннi та енергетицi
промисловостi i на об'сктах пiдвиценоI неб€зпеки

,Щержпраlli у Киiвськiй областi
о. Е.

заступI!ик начальника вlддlлу наl'rяду в

)лрав_liння наIляд) в прvисловосli i на

Головного 5rправлiння Держпрацi у Киiвськiй

пБЕЕс
пЕЕз

Чорний В.В.

головний
енергетицl
небсзпски
Мяснiков

пБЕЕс
пЕЕз

Знас
Знас

державниЙ iнспектор вiдцiлу нагляду в малянобудуваfiнi та
управлiнвя Еагляду в промисловостi iHa об'€кгах пiдвfiцеЕоi

Головного управлiння Дерr(праIi у Киiвськiй областi
€. с.

02.09,2024
о2,о9.2о24

Знае
Знас

машинобудуваннi та енергетицi
об'сктах пiдвищ€ноi Еебезrrеки

областi

02.09.2024
о2.о9.2о24

управJтiнн,
Головного


