
ТОВ "Учбовий комбінат "Славутич"

ПРОТОКОЛ № 1190-2021

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

22.12.2021 Київ

Комісія у складі:
Голови Рій В.І. - головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної

небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області
і членів комісії: Закомірний О.О. - 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
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
Семендяй М.М. - 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
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

Створена на підставі наказу № 4386 від 25.10.2021р. 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 "Учбовий комбінат
"Славутич"

№
з/п

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

посада(спеціальність) і стаж
роботи на цій посаді

Дата попередньої перевірки,
група з електробезпеки

Дата і причина перевірки, група з
електробезпеки Тема перевірки Рішення комісії (знає/не знає)

Дата
наступної
перевірки

Підпис
особи, що
проходить
перевірку

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Засєкін Олексій Олександрович
ТОВ "АСБУД-ДІАГНОСТИКА"

Директор
з 20.01.2018 р.

02.11.2018 IV гр. до 1000В 22.12.2021 чергова IV гр. до 1000В ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає

22.12.2024
р.

2

Паламарчук Олександр Сергійович
ТОВ "АСБУД-МОНТАЖ"

Комерційний директор
з 20.01.2014 р.

02.11.2018 IV гр. до 1000В 22.12.2021 чергова IV гр. до 1000В ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає

22.12.2024
р.

3

Паламарчук Сергій Іванович
ТОВ "АСБУД-МОНТАЖ"
Інженер з охорони праці

з 18.03.2014 р.

02.11.2018 IV гр. допускається як
інспектувальна особа

22.12.2021 чергова IV гр. допускається
як інспектувальна особа

ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає

22.12.2024
р.



4

Правук Віктор Леонідович
ТОВ "АСБУД-МОНТАЖ"

Директор
з 10.12.2013 р.

02.11.2018 IV гр. до 1000В 22.12.2021 чергова IV гр. до 1000В ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає

22.12.2024
р.

5

Кимак Ярослав Володимирович
ТОВ "ТД-ГЕРМЕС"

Директор
з 02.10.2014 р.

29.11.2018 ІІ гр. до 1000В 22.12.2021 чергова ІІ гр. до 1000В ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає

22.12.2024
р.

6

Куркчі Володимир Іванович
ТОВ "ТД-ГЕРМЕС"

Директор з виробництва
з 28.11.2018 р.

29.11.2018 ІІ гр. до 1000В 22.12.2021 чергова ІІ гр. до 1000В ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає

22.12.2024
р.

7

Василенко Дмитро Олександрович
ТОВ Агрофарм

Енергетик
з 21.12.2021 р.

14.06.2019 р.V гр. до та понад
1000В

22.12.2021 первиннаV гр. до та понад
1000В

ПБЕЕС
ПЕЕЗ

знає
знає

22.12.2024
р.
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Голова комісії _________ Віктор Іванович Рій

Члени комісії _________ Олег Олександрович Закомірний

_________ Олег Васильович Хоменко

_________ Михайло Михайлович Семендяй

_________ Олексій Георгійович Манчевський
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