
ТОВ "Навчально-виробничий комплекс"

ПРОТОКОЛ № 1145

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

22.10.2021 Київ

Комісія у складі:
Голови Хоменко О.В. - головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Головного управління Держпраці у Київській області
і членів комісії: Марченко Ю.Я. - головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки

Головного управління Держпраці у Київській області
Манчевський О.Г. - головний державний інспектор відділу нагляду за об’єктами котлонагляду, підйомними спорудами та на транспорті управління нагляду в
промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Шикало В.А. - головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на
об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
Чорний В.В. - заступник начальника відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Головного управління Держпраці у Київській області

Створена на підставі наказу № 4039 від 27.09.2021 перевірила знання нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(НПАОП 40.1-1.21-98), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) у наступних працівників, які пройшли навчання в ТОВ "Навчально-виробничий комплекс"

№
з/п

Прізвище, ім'я та по
батькові, місце роботи,

посада(спеціальність) і стаж
роботи на цій посаді
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Дата і причина перевірки, група з
електробезпеки Тема перевірки Рішення комісії (знає/не знає)

Дата
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перевірки

Підпис особи, що
проходить
перевірку

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Махмудов Осад Суюнович
ДП "Київський ОЦКПХ МОЗ"

Робітник з комплексного
обслуговування та ремонту

будинків
з 17.05.2021

22.10.2021 первинна, II група до
1000 В

ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає 22.10.2022

2

Яхимович Віктор Вадимович
Київський кооперативний
інститут бізнесу і права

Електрослюсар
з 17.05.2021

18.08.2020, III група до 1000
В

22.10.2021 позачергова, III група до
1000 В

ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає 22.10.2022



3

Помазанов Степан
Володимирович

Київський кооперативний
інститут бізнесу і права

Електрослюсар
з 18.09.2012

29.09.2020, III група до 1000
В

22.10.2021 чергова, III група до 1000
В

ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає 22.10.2022

4

Комарчук Володимир
Леонідович

Національний банк України
Електромонтер

з 01.10.2021

14.01.2020, III група до 1000
В

22.10.2021 позачергова, III група до
1000 В

ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає 22.10.2022

5

Гавриков Микола
Володимирович
ТОВ "МІРУМ"

Інженер-енергетик
з 20.09.2021

31.08.2021, V група до та
понад 1000 В

22.10.2021 позачергова, V група до
та понад 1000 В

ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає 22.10.2022

№
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Голова комісії _________ Олег Васильович Хоменко

Члени комісії _________ Юрій Якович Марченко

_________ Олексій Георгійович Манчевський

_________ Віктор Андрійович Шикало

_________ Віктор Володимирович Чорний
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