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ЗАСlДАННЯ KOMIcli З ПЕРЕВIРКИ ЗНАНЬ ПРАВИл БЕзпЕчноi ЕксплуАтАцIi ЕлЕктроустдновок споживлчIв
24_о6.2о2о 

м. Впшгорол
Коviсiя у склалi: Киiвськоi облас| i

['О-IОви -МартоЩукР.М. Iоjlовltий]lержавний|нслекторвi,rдiлчнагляд\умаши}lобуд!ваннl та енергетиц|чпраьпiння наlляду вIIромислоВостi l'а на об'скта\ лiдвищеноi небсзпеки I'оловlIого \ прав-liння !ержпiацi в Kuiu."*;'; ooлu.r,liч-lснiв: Схатарь Д. R, - rо-к)вний ]rсрrкавний iIrслекrор вiлriлу наг,rlя,Lч l vаurин,lбlцуваrrнi га енерлетиrri. уrlравлlння лаirIя]1} уllРОМИСЛОВОСТi Га На Об'еКТа\ ПiЛВицепоi небеиеки ГоjIовногоiпраллiння 7']сржпрач; u киiu.'ок;и,iлiсril
- Човпан М. ('. голояний дср]кавний iнслектор вi,lдiлу паглядr 1 машиrrобудrван", * 

"""р.",,r,ii.'у"равлlння 
нагляд! впроl.исловосl i та на о6'гктах lIiлвиЩеноi небе rпски Головного r,rlравлiння ,{Ържпрач; vnpaTi" u Kni"ibn,; оола..i

Коrч]сiя створена ва rriлставi llаказу Гоповного управлiнхя Лержпрацi Украiпи 1 Киiвськiй обJастi вiд I2,062020 М l555. леревiрила знаяня

'+0 1-1,2l'98), ПРаВИЛа еКСПЛУаТаlliТ еЛеКТРОЗа\исних засобiв (IIIlАОП 40 I-107-0]) ) фахiвцiв. якi лройшли nu"innn" 
" лll I]KK дтвт ,,трест

Дi!д9чq,ом!t9рI9ýц ._т

дочIрне пIдIри€мство
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБIНАТ

АТВТ (ТРЕСТDП IВДЕНАТОМЕНЕРГОБУД

"\ъ
Прiзвище, iv'я та по батьковi, посlrла
(сп€цiальнiсть) i стАж робоlи на цiй

посадi (спецiя_пьяос1 i)

l
Бурбела Вiта-riй Олександрович.
Iнженер Ts l KaTeгopii,

D)чинськии r(,рlи ьорисович!
Iнженер BS та Ts I категорli.
IIрАт ,вФ укрА[нА",

т ,вФ yKPAIHA"

Гаврилов Вiталiй ВiI.-торович.
Iнженер BS та TS.
ПрАт 'вФ укрА[нА",

2

;Ja га попередпьоi
персвiрки, rрупа
l електробезпеки

J

2l 06,20l9 р,
IV гр_ до ] 000В

2]ата i причина
перевlпкш, rрrпа l
е.qек'гробезлскп

2l 06 2019 р.
IV гр до I000B

2 !.06_20l9 р,.
III гр до ]000В

2,1 06
Iv

.2020, чергова,
гр до l000B

l

Тема пепевiрки
(оIоронд працi,

пожея(на бе]пека.
техRологiя ппбiт}

24.06 2020, чергова.
lv гр, до l0008

24,06.2020, чергова,
III гр ло l0008

5

пБЕЕс
пЕF]з

Рiшення
комiсгi
(]нас/

не lяа€)

пБЕЕс
пЕЕз

дата
наступпоi
перевiркп

6

пБЕЕс
пЕБз

зна€

Т- тfu",---

зна€
зна€

24 06 202l р_

7

пипис
особrr, що
проходпть

знае

24 06202l р,

24 06,202l р

Е



1 Jирянов [lячеслав (-)лександрович!
провiдний iнженер з впровадження,
прАт "вФ укрАiнд".
Ка,rялiн Олександр Вiкторович.
Алмiнiсlратор DCN l категорiТ.
llpAт "вФ укрАТнА".
ка,,lьчеl]ко tjоjк]димир В lтa,ll йо ви ч
Старший iHrreHep,
IIрАТ "ВФ УКРАIНД".
короt,чеllко Лмитро tsолодимирович
Ilровiднлй iH,Kelrep.
ПDАТ "ВФ yKPAIHA".

2l 06 20l9 р..
IIi гр до I0008

lчrарчЕнпо о,lалисrlав rчlикол
Iюкенер.
ПоАт "вФ yKPA-lHA'

2l 06 20l9 р.,
lI] гр ло I0008

l laнoB левlс балимович,
Iнженер BS та TS,
tlоАI-"вФ укрАiнА"

1? Рева Вiталiй Миколайович,
Старший iнженер BS.
прАт "вФ yKPAiHA",

2I 06,20l9 р.,
lII гр ло l000B

lJ

24 06 2020, чергова,
Ill гр, до l000B

2l 06 20]9 р.,

l000B

rешетняк бо,Iодимир михайлович!
Лiнiйний адмiнIстатор,
прАт "вФ yKPAIHA".

24 06,2020, черIова,
Ill лр ло l0008

|4

]]06]0I9p,

1000в

Купрiченков €вген ЛеонИович,
Експерт з облiку та iнвентарiзацli!
ПрАт "вФ yKPAIHA".

5

2,1 06.2020, черtова.
IIl гр, до l000B

2] 06 20]9 р..
lV гр ло I000B

XалiH !енис Вiтмiйович.
lнженер з якостi,
прАт "вФ УкрАТнд".

]4 06.2020, чергова.
V гр до та понФt

l0008

2l 06.20I9 р..
IIl гр до l000B

пБЕЕс
пЕl]з

],] 06 2020. чергова,
V гр до та понал

l0008

2I 06 20]9 р.,
Iv Ip до l000В

пБЕЕс
пЕЕз

24 06 2020, чергова.
lV лр. до J0O0B

2l062019p,
Iv гр- до l0008

пБЕЕс
пЕЕз

знас
знас

]4.06 2020, чергова.
III гр, до l000В

пБЕЕс
пЕЕ]

2l 06 2019 р..
IlI гр, до I0008

зва€

24.06 2020, чергова,
Iv гр до ]000В

24 06.2021 р

llБЕF]с
пЕьз

21.06 2019 р ,

II лр до l000B

2,1_06,2020. черl ова.
] lV гр, до I000B

24 06 202l р

2I.06_20l9 р.,
IIl гр. до l000B

пБЕFjс
пЁЕз

зна€

24.06.2020, черлова,
IIt ф. до l0008

24,06 202l р

пБЕIjс
пЕLз

24 06.2020, черлова,
lI гр, до l000B

24.06.202] р

пБЕвс
пЕЕз

24.06.2020, черлова,
lII гр ао l0008

24,06 202,1

пБЕЁс
пЕЕз

зна€

2{ 06.202i р

пБЕЕс
пЕЕз

знас

р

24 06 202l р

пБЕЕс
пЕЕз

зна€
]на€

24.0б 202l F

пБЕЕс
пЕЕз

зна€

24 О6202| р

знае

24.06,202| р,

зна€

24 06 202l р,

24,06.202l р



Iб Лаута Роман Антонович,
Iнrieнep BS та TS,

l1
прАт "вФ укрАiнд",
Б€ля€в Дмитро Олексанлрович.
Iнженер Bs та TS,
ПрАТ "ВФ УЦРАlНА",

]8 Нестеров Свген Володимирович,
lнженер,
ПрАТ "ВФ УKPAIHA".
baxIreTb.B Uлександр tsа,lерiйови.
lHrKeHep BS та TS,
IIрАl'"ВФ yKPAlHA",
шспарньов LTaH,c-raB Lepl lйович.
lIlженер BS та'ГS.
l lpA I "вФ укрдiнА .

I lцмогильний Володимир Геннадjйович,
Ксрiвник технiчного центрY,
llpAT "ВФ УКРАIНД".

2l 06,20]9 р.
III гр до l0008

qJап(]св кrрlи Lергlиович.
Керiвник технiчноло центу,
IIDА'г "ВФ УKPAiHA"

2l 06 2019 р,,
III гр ло l000B

l ладкии Андрlй Аватол,йович,
Ксрiвник техяiчного центру.
IlDАг "ВФ УкР^]}{А"

24

21 06 20I9 р.,
Ill гр. до l0008

Машкiн Дмитро Володимирович,
Керiвник lехнiчного ценlру,
ПрАТ "ВФ УкРАlнд".

24.06 2020, чергова,
IIl лр до l0008

]l0620l9p..
III Ip до I000t]

24.06.2020, чергова.
III гр до l000В

21 06 2019 р ,

IlI гр до ]000в

24.06 2020, чергова,
I]I .р. до l0008

2З 06 20l7 р.,
lV гр, до I0008

24 06 2020. чергова.
III гр до ]000а

2З 06 20I7 р.
IV гр, до l000B

пБЕЕс
I ]ЕЕз

24,06 2020, чсрr ова,
lll гр до ]0()0В

2З0620l7р,vгр
..lo та понад 1000В

IlБЕЕс
пЕЕз

голова KoMicii:

члени KoMicii:

м,п.

24 06 2020, чсргова,
V гр до та лонаа

]000в

2З.ОЬ2Оll р._fi
ло та понадУ(фР -

llБЕЕс
пЕЕз

24.06.2020, чсргова,
V гр до та tlонал

l000B

пБЕЕс
IlЕЕз

24 06.2020, чсрl,ова,
v гр до та понад

l000в

2106.202l р,

IlБвЕс
пljЕз

qа\

зпас

24,06.202l

лБЕьс
пЕЕз

знас

2,1 06 20] l р

пБЕЕс
IlЕЕз

р

24 06.20] l р

пБвЕс
пЕЕз

знас

24 06 20]] р

пБвЕс
пЕЕз

21 06.202:] р

,Щмитро СПАТАРЬ
Макспм чоВпАн

МЛРТОIIIУ

24.0б 202:] р

24,06.202З р

к

24 06 202j р


