
протокол л! оп-2l1-20
ЗАСlДАННЯ KoMlcl[ З ЛЕРЕВIРКИ ЗНАНЬ ПРАвиJ'I БЕзпЕчноi ЕксплуАтАцli ЕлЕктроустлновок сlIоживдчIв

r9.08.2020

Комiсiя у
голови

i членiв:

м. Вишгород

складi: KПiBc]'кoi областi

- косовськ}rй в. л. - Головний державний lнспектор вiддiлу нагляду у машинобудуваннi та енергетицi управлiння наr.lrяду влромисловостiта на об'сктах лiдвищеноТ небезпеки Головного управлiння Держпрачi в КиiЪськiii областi; 
'

Чорний В. В. головний державний jнслеьтор вrдliл1 нагля,r! 1 машинобуауваirlli та енергетичi, ynp"un,n"" 
"n,,,nuy 

улромисловостiта на об'сктах пiдвищеноi небезпеки Головпого )правлiння Держпрацi в киЙькiй об;а;тi;
- Мдртощук Р, М. головний лержавний iнспектор вiддiл) наглялу у машинобулуваппi та епергетиц,, управлiння нагляry улромисловостiта на об'сктах пiдвищеноi небсзlIеки Головного чllра&пlння Держпрацi в Киiвськiй обл;, '

КОМiСiЯ СТВОРеНа На ПiДСТавi Наказу Го-повного управлiння Держпрацi УкраТни у ки-tвськlй областi вiд 08 07 2020 лs 202з, перевiрила знання

;l'iI]i: iT:l "r"11:::_aKTiB 
i нормативних документiв з електробезпеки) а c:tмe] Правила'безлечноi ек.пrу"*цii.п"п.роу"r"новок споживачiв (HIlAOIIllравила експл}атацll елекlрозахисllиХ засобiв (НПАОП 40.1-],07-0I) у фахiвцiв, якi лройшли nu""""n" 

" ДП НКК ДТВi ''Трест"Пiвденатоменергобуд'':

дочрн€ пцпри€мство
НЛВЧЛЛЬНО_КУРСОВИЙ КОМБIНАТ

АТВТ <ТРЕСТ))ПIВДЕНАТОМЕНЕРГОБУД

л_ъ

Прi]впще, iц'я та по батьковi,
посада (спецiа_пьнiсrь) i стдrк

роботи на цiй посадi
(спецiа",rьностi)

Литвиненко Юрiй Миколайович,
I'оловний енергстик.
ПрАТ "ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
скJlозАвод,,

!ата попередньоi
пер€вiркIl, група t
електробезпеки

29,08 20l9 р.,
v гр до та понад

1000в

з

,Щата i причина
перевiркп, грулд

€лектробезпеки

Тема перевiркп
(охорова працi,

безпекЕ,
технологiя

робiт)

19,08 2020.
чергова, V гр ло та

понад l000B

4

Рiшення
KoMicii

(знас/ не
зпа€)

5

g(,,

пБЕвс
пЕЕз

Ддта
яаступноi
перевiркх

6

зна€

ПИпис
особп, що
п роходпть
перевiрку

1

l9 0Е.202 ! р

8



1

Бiляк Анатолiй Дмrгрович,
Начмьник електроенергsтичного
цеху,
ПрАТ "ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
склоздвод^,

_,]

Яковенко Михайло Федорович,
Електромонтер з ремокry та
обслуговування
електроустаткування,
ПрАТ "ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
склозАвод,.

4
Товстенко Сергiй Васильович,
Електромонтер з ремонry та
обслуговуsання
електроустаткування!

ПрАТ "ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
сtOтозАвод",

29 08 2019 р ,
гр. до та понад

]000в

5
Гнатяк Болдан Олександрвич,
Старший менеджер,
Нацiонмьний банк Укоа]ни.

6
Сич Олексаtцр Антонович.
Головний фахiвець,
нацlонмьний банк Укоаiни.

29,0Е 20l9 р .

lv гр до ] 000В

7
Божхова Нiнель Борисiвна,
Головний фахiвець,
нацiональний банк УкDаiни.

l9 0Е 2020.
черловц v гр- до та

понад l0008

Е
Зайвий Павло Вiкгорович,
Головний фахiвець,
Нацiональний банк УкраiЪи,

29 0Е 20I9 р ,

IV лр. ло l0008

9

l9,08.2020,
чергова, Iv лр. до

l000B

Скорищенко Олексiй ПеФович,
Старший менеажер,
Нацiонмьний банк Украjни,

26.01-2019 р ,
III гр до та понад

l000B

пБЕвс
пЕЕз

l2.07 20l9 р.,
v гр до та понад

l000B

l9.08 2020,
чсргова, lv гр до

I000B

26 01 2019 р.,
V гр ло m понад

l000B

пБЕвс
пввз

знае

l9,0E 2020.
черговаr Iv гр, до та

понад l0008

26 07.20l9 р,
v гр, до та понад

l000B

l9 08 2020,
чергова, V rр, до га

понал l000B

l9 0E,202I р,

26.07.2019 р ,
v гр. до та понад

]000в

знае

пБЕЕс
пЕЕз

l9 0Е,2020.
черлов4 v гр. до та

понsд ] 000в

19 08 2020,
чергова1vФ до та

лонад l0008

l908 202l р

пБЕЕс
пЕЕз

зна€
зна€

19 08 2020,
черговц v гр. до та

понад |000В

пБЕЕс
пвЕз

I9 0Е 202l р.

пБЕЕс
пЕЕз

зна€

зна€
зна€

пБЕЕс
пЕЕз

l9,0E.202l р.

4ь

зна€

пБЕЕс
пЕЕз

l9,08 202l

l9,08,202! р,

р

зна€

l9.0t,2021 р.

19 08 202l р,



l0
Виноградов Олексаrцр
Вмерiйович,
Старший менеджер,
Нацiональний банк УкDаiЬи.

]l Катеренчук Максим Iванович.
Головний фахlвець,
Нацiонмьний банк УкраiЬи,

?
Власюк Ольга Мефодiiвна.
Головний фахiвець,
НацiонаIьний банк Укра]ни

]з
желсзняк Павло Пилипович.
Старший фахiвець,
Нац jона,,lьний банк Украiни,

|4
JIaBpiHeHKo Олег Васильович.
Головний фахiвець,
Нацiонмьний баfiк Укра'iни,

I5
lIIарафанов евген Свгенович.
Старший фахiвець,
Нацiонмьний банк УкDяiни

12_0'7,2019 р.,
V гр до та понад

l000в

lб Страшенко Вiтмiй Анаюлiйович.
Дирекгор.
ТоВ (АТJtDкИнIРIнг).

|7

l] 09.20l9 р.,
IIl rр, до l0008

I9.0E,2020.
первинна, II гр до

] 000в

KycKiBcbкa Алiна Володимирiвн4
lHr{eнep з охорони лрачi.
ТоВ (АТ-IFDкИнIРIнГ),

l8

l2 07.20l9 р,
llгр до l000B

покидюк сергiй Вsсильович.
Електик.
ТзОВ (Компанiя lHcTаJI Грул),

l9.0E 2020.
черлов4 v гр. до та

понад l000B

l9

IЗ.09,20l9 р ,

V гр до та понад
I000B

r ооргl€в I еоргlй,
Майстер,
КП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАШЯ
вишгородсько'[ MIcbкoi
рАди.,

]9,08.2020,
черговц Iv лр ло

I0008

I2_07,20l9 р.,
V гр ло та понад

I000B

пБЕЕс
пЕЕз

19,08.2020.
чергова III гр- ло

l000B

29.0З,20Iб р.,
IlI лр, до ] 000В

пБЕЕс
пЕЕз

19 0t 2020.
чергов4 v гр. до та

понад I0008

29 0З.20lб р.,
III гр, до 1000В

зна€
знас

l9 0Е.2020.
чергов4 V гр. до та

понад 1000В

пБЕЕс
пЕЕз

l9.08 2019 р,,
III гр до 1000В

зна€
знас

I9 0t 2020.
черюв4 III гр до

l000B

]9 08 202I

пБЕЕс
пЕЕз

зна€

l9 08 20l9 р.,
III гр. до l000B

l9 0Е,2020,
ЧеРГОВЦ III ГР ДО

l0008

I9,08.2020,
чергова, III гр до

l000B

пБЕЕс
пЕЕз

]s 08 202I р

р,

знас
зна€

пБЕЕс
пЕЕз

19 08.202l р-

зна€

пБЕвс
пЕЕз

l9.0E,2020.
чергова, ]lI гр до

l0008

la,08 202l р,

пБЕЕс
пЕЕз

I9,08.202I р

зна€
знас

пБЕЁс
пЕЕз

]9,08.202l р.

знае

7 {ty-

l9 0t 202l р.

пБЕЕс
пЕЕз

зна€
зна€

I9 0E.202l р,

зна€

]9,0t.202l р.

I9 08,202l р,



20 Iзмайлом ольга василiвна.
Головний лiкар,
ФоЛ Iзмайлова о в..

2l
l\UL,CHKU lcpl lи басильович.
Елекгромонтер з ремонту та
обслуловування
електроустаткування,
КП УЗН Днiпровського району
м. Ки€ва.
Андре€в сергiй Дмитрович,
Фахiвець з нагляду ]а безлечним
технlчним станом будjвель та
споруд.
кп ккитвпекпямя"

22

2з Петрук Дмитро Миколайович.
Начмьник вiдлiлу з демонтажч.
КП tКиisрекпама..

I9 0t.20l9 р ,
III гр до l000B

24 Нар1 жний !митро Сергiйович.
начмьник вiлдiлення
ПАТ (УкРнАФТАD.

25

02 09 20lб р,
lII гр. до 1000В

Ковмьчук Сергiй Сергiйович,
Енергетик,
ПАТ (УКРнАФтА>,

26

19,08,2020,
чергова, III гр. до

]000в

\UьФlьов r'олодимир
Володимирович,
Оператор у виробництвi харчовоi
продукцii (змiнний лiдер лiнii).
ТОВ "ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТСyKPAiHA.

06 06 2019 р ,

Iv гр до l000B

l9 08 2020,
чергова, III гр до

l000B

27

0I.0E 20I9 р,,
!v гр до l000B

r lU| UрUlии vлеI бlкторович,
Iнженер з налагодження й
випробувань,
тов "мультIвАк УKPAIHA,

пБЕЕс
пЕЕз

04.06 20|9 р,
Iv гр, до ]000В

19 0Е,2020,
чергова, Iv гр до

I000B

04 06,20I9 р,,
V гр, до m понад

I0008

l9 08,2020,
чергова' lv гр до

l000B

пБЕЕс
пЕЕз

I9 0t,2020,
чергова, lv гр до

I0008

пБвЕс
пЕЕз

l9,08_202I

зна€

l9.0E 2020.
черлов4 v гр, до та

понад I000B

I2 07 20l9 р,,
lv гр. до l0008

пБЕЕс
пЕЕз

р

l9,08,202l р,

знас
знас

l9,0t-2020.
первtlннц II гр до

l000R

пБЕЕс
пЕЕз

зна€

]9,08 202l

l9.0E.2020.
чергова, Iv rр до

i0O0B

пБЕЕс
пЕЕз

зна€

р

I9,08.202l р-

пБЕЕс
пЕЕз

зна€

l9 08,202I р.

1dQ--

пБЕЕс
пЕЕз

l9,08 202l р.

знае
l9 08 202]

знас
l9.0E,202] р



2Е
[лющенко Сергiй Олекс&црович,
Iюl(eнер з кмагодженн, й
випробувань,
тов "муJътIвАк УKI,AIHA,_

29
Бардак ОлексаЕдр Iванович,
Еле кгрослюсар черговий та з
ремонту устаткування Нафтоба]и
"Бориспiпь",
тов "грАндгврмшАл,.

з0
Мокрозуб Олексiй Олександрович,
MaTepiмbнo технiчний радниь
ТОВ "ТРАНСПОРТЕЙШЕН
юкрЕЙн",

12.0'7 ,20l.9 р,,
IV гр ло l000B

l7,] l20l5p.,
V гр. до та понад

l000B

головд roмicii:

Членп Koмicii:

м.п,

l9,0t 2020,
черmв4 Iv гр, до

l000B

19,0Е,2020,
черговц v т, до та

пояад l000B

W-ry
19,08 2020,

чергова, III гр до

I 
l000B

пБЕЕс
пЕЕз

пБЕЕс
пЕЕз

7
Z

l
Z;m

зна€

пБЕЕс
пЕЕз

знае
знае

190t,202lp,

вiталiй Косовсьюй
Вiкгор ЧОРЕИЙ
Ромдн ММТОЩУК

l9,08.202l р.

знас
зна€ l9.0E,202J р.


