
протокол лъ оп-l6з-20

здсlдлння KoMlcIi з пЕрЕвIрки ]нлнь прАвил БЕзпЕчноi Експлултлцti ЕJ Ектроустлновок споживАчIв

24.О6.202О м. Вишгород
ки'lъськоi областi

комiсiя
Головя

у склrдl:
- Мартощ) х Р. М. Iоловний лержавний iнcпeкlop вiд]i-r} наI.1яду у машиноб}дуваннi та енергетицi управllння нагляду в
проvис:lоl]осr; lанаоб'€кlах]liлви[lеноТllебеrlекиГо,llовlхllоулравлiння2'lср;кпраlli вКиiвськ)Й обJlасr;.
- Спдтарь Д. В. головний державний iнсIlекгор вiдлi]Iу наlrlя]r! у машинобудуваннi та енергетичi. 1прав_riння нагляау 1,

про\{ис]lовостi та яа об'сктах пrдвиценоТ небезlrеки Головноl о управлiння Держпрацi в КиiвськlЙ областl;
- Човпан М. С. головний державний iнспектор вiддiл} наг,lr,lу у маlлинобу.},ваннi та енерiсlиUi. yllpaвrliHHq нагJlqд} в

лро\{исjrовосl i l а на об'скr ах rliдвищено-r небезlrеки 1-oltoBBclt ,э управлiння Лер,кпрацi Украiни в Киiвськiй обпаот,.

Ком,сlя створена на лiдстав; [lаказу Гоjовного управлiння Дерх(праlli УкраТни
чинних lаконодавчих akтlB l нормативних документlв з еlектробезлеки. а саме: Правила
.10 ] l21-98). Правила eкcll уатацi-r електрозахисних засобiв (НПДОП 10 l-]-07-0l) },

дочIрн€ пцпри€мство
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБIНАТ

АТВТ (ТРЕСТ,ПlВДЕНАТОМЕНЕРГОБУД

пiвленатомене

N9
Прiзвпrце, iм'я та по батьковi, посада
(спецiд-пьяiсть) i стаж роботи на цiй

посадi (спецiа",Iьностi)

Бурков Олексiй Олексiйович,
ЕлегФомонтер,
Ф()п.

2

д

Кузнецова Ольга Анатолiiвна,
Олератор заправного пункry,
тов "козАчАнськЕ"_

2

Дата попер€дlrьоj
перевiркя, група
1 елекIробвпекп

20 06,20l9 р,,
lll lp. до ] 000В

J

Дата i причпна
п€ревiрки, група 1

електробеlпеки

2] 06 20l7 р,,
IV гр. ло l0008

у Киiвськiй облас,гi вiл I2 06 2020,ilq 1555, перевlрила знання
безпечноi експлуатацll електоустановок споживачiв (НПАОП
фдхiвцiв. якi пройшпи навчання в ДП НКК АТВТ "l'рест

24 06,2020. чергова,
IIl гр до I000B

4

Тема перевiркш
(оrоронд працi,

пожежяа беfпекд,
технологiя Dобiт'|

24 06.2020, чергова,
lv гр ло l000B

пБЕЕс
l lвЕз

Рiшення
KoMiciI
(rна€/ не

зпа€)

пБЕЕс
пЕЕз

Дата

перевiрки

6
зна€

знас

ПИпис
особш. що
проходить
пеD€вiркч

24 06 202] р.

1

24 06,202] р

8



] кова,lенко Анатолiй константинович.
Завlдуючий ск,,Iалом.
тов , козАчАнськЕ ".

1 IBilla Paita Миколаiвна.
Майстер виробничоi дiльнfi цi,
т()в , козАчАнськЕ ".

5 Григорович Михайло Андрiйович,
Енергетиц
ТоВ (юРЕнТ).

6 Клименок Юрiй Феофанович.
С,qlосар будiвсльний з вигоl'овлсння
в}злiв трубопровiдних систеr\.,

ФоП()ксимеuьАI.
1 Ky]bveHKo lгор Миколайович,

( пюсар будiвельний з виготовJlсння
в\ злiв тр}бопровiлних систем.
Ф()Поксиьlець^I.

Е

2З,06,20l7 р..
Iv,р до l000B

Х!,рlасенко Лмитро [Орiйович.
Е-rекIрозварllик р} чною зварювання.
ФОllоксимеlIь А L_

05 06 2019 р ,

Ill гр- ло i0O0В

Мазлов Олександр Олександрович.
ЕrIектрозварник ручного зварювання.
ФоП оксимеuь A,l .

10

15 05 2019 р. v гр-

до та понад l0008

Карандюк IJ'ячсслав Леонiдович_
Ha,r ai оджувал ьп и к устаткування у
виробництвi харчовоi прод}кцi].
Т()в (КИIВ хЛIБ) .

24 06 2020, чергова,
lv гр. до l0008

I

I] 06 20l9 р ,

III гр до l0008

24.06.2020, черrова,
III гр до l000B

Шубин Андрiй Володимирович,
Налагоджувальник устатl.тванl{я у
виробничтвi харчовоi продукчii.
ТОВ (КиIв хЛIБ).

l2

24 06 2020, чергова,
v гр. до та понад

]000в

l] 06 20l9 р.
IIl гр- rо l0008

['ончаров Денис lгоревич,
ЕлекФомонтер з обслуговування
електроустановок!

тов (КИIВ хЛIБ).

24 06 2020. чергова
III гр до l000B

l] 06 20l9 р,
lIl l,p, до l000B

пБЕЕс
пЕЕз

]З 06 20I9 р..
III гр, до ]000В

2,1 06 2020. чер,юва,
Ill гр. ло I0008

пБЕЕс
пЕЕз

1] 06 2019 р ,

Ill гр ло I0008

llБЕЕс
пЕЕз

24 06.2020, чергова.
lll гр до l000B

зяа€

24 06 2020. чергова.
III гр до l0008

пБЕЕс
lIЕЕз

знас
зна€

05 06 2019 р,
Il гр до I0008

24,06,202] р

зна€

24.06 2020. чергова.
III гр до l000B

пБЕЕс
пЕЕз

]0,09 2020 р..
IV гр ло J0O0B

24 06 202l р

знас

24,06,2020, черrова,
II гр. до l000B

2З 06 202l р

пБЕЕс
пЕЕз

знас

пБЕЕс
пЕЕз

24.06.202l р

24 06,2020, черюва,
Iv гр- до I000B

пББЕс
пЕЕз

зна€

24 06.202| р

зна€

пБЕЕс
пЕЕз

]4 06,202l р

зна€
зна€

24-06.202l р

пБЕвс
пЕвз

зна€

24 06 202l р

зна€
зна€

24.062021р,

24.062021р,



l] Сiкорський Вячеслав Юрiйович,
Засryпник директора,
тов,киIвхлlБ,.

14 IleтpeнKo Олександр Ваперlйович,
l оповний iнженер,
Т()в (HbtoCTKoM)

l5 Харчснко Олексiй Миколайович,

Т()В (нЬЮСТКоМ,
lб Б\,тович Павло ()л€ксаllдрович.

l lачаjIьник дiльницi.
Т()В (нЬЮСТКОМ).

1,7 \{аlценко Сергiй Олександрович.
}Iача-,iьник дiлыlицi.
lOB (нЬЮСТКоМ).

]Е Раззаков Сергiй ГриIорович,
Гlектромонтажl!ик 1 освiтлення та
освlтлювапьних мерсrк.
Т()в (НЬюсТКоМ).

08,06.20I7р,vгр
до та понад l000B

l9 Леvко Денис Олексанлрович.
j HrieHep з налаrодження й випробувань.
Т()в (нЬК)СТКом)-

l50620]7p,

l000B

20 Iloнa Любомир l lетрович,
I]нергетик,
Тов (ВАНТ^жНА БАзА ЛзТА)

2

05.06.20]9 р.
II гр, до l0008

24 06 2020. чергова,
v гр. до та лонад

I000B

Кеда Ярослав Степанович,
Електромонтер,
ТОВ (ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА)

22

090620]7р.
IV гр до I000B

24 06,2020, чергова,
v гр. до та лонад

l000в

С ма,l ь Зиновiй Ярославович,
Ёлектромонтер,
ТоВ (ВАнТАжнА БАЗА лЗтА).

2з

0] 06 20l7 р .

IV гр до ]000t]

24 06 2020. чергова,
II гр до ]000В

Коновменко Андрiй Юлiйович,
начальник дiльницi.
пп ,нЕмо мБ".

ll 06,2019 р.
IIl гр до l000B

24 06 2020. чергова,
Iv гр до l000B

пБЕЕс
пЕЕз

070620]7р.
Iv гр. до l0008

24 06 2020 ^lергова.
lv гр до l000B

IlБввс
пЕЕз

0З 06 20l9 р,.

l000в

24 06,2020. чергова.
lll лр ло 1000В

]lБЕЕс
пЕЕз

0З 06.2019 р ,

IlI гр до та понад
l000в

знас
зна€

24.06 2020. чергова.
lv гр, до l000B

]lБЕЕс
пЕЕз

0З,06 20] 9 р.,
lv лр. до та лонад

l000B

знас

24.06 202З р

24 06 2020, чергова,
v гр до та понад

l000B

IlБЕЕс
llЕЕз

знае

l I 06 2019 р.,
Iv гр до I0008

24.06 2020. чергова,
lII гр. до та понад

l0008

24 06.202] р.

IlБЕЕс
пЕЕз

зна€

24 06 2020, чергова,
IV гр, до та понад

l000B

24.Об 2О21 р,

зна€

1,1БЕЕс
пЕЕз

24 06 2020, черюва,
Iv гр допус каеьбся
як lяспекryвальна

2,106 202з р

пБввс
пЕЕз

зна€

24,06 202З р.

пБЕЕс
пввз

зна€

24 06 202l р

пБЕЕс
пЕЕз

зна€

24,06 202З р

пБЕвс
пЕЕз

зна€

24 06 2о21

знае
зна€

24 06 202l р,

р-

знае

24 06 2021 р

24 06 202З р,



Янковськйй Олексiй Володимирович,
Завiдуючий смадом.
пп ,нЕмо мБ".

головд Koмicii:

члеви KoMic[i:

мп

23 06 20l7 р..
II гр. до l00

24.06 2020.

РомаЕ МАРТОЩУК

.Щмитро СПАТАРЬ
Макспм ЧовпАн


