
 

ПРОТОКОЛ № 1 

Установчих зборів Галузевих рад при 

Всеукраїнському об’єднанні «Укрвуглероботодавці» 

у вугільно-промисловому і електроенергетичному комплексах 

 

м. Київ       "04" вересня 2014 року 

 

                                 Засідання проводив  

Богданов Руслан Кябірович, 

перший заступник Голови Ради 

ВО «Укрвуглероботодавці» 

 

Установчі збори Галузевих рад при Всеукраїнському об’єднанні 

«Укрвуглероботодавці»1 у вугільно-промисловому і електроенергетичному 

комплексах скликані Робочими групами на підставі рішення Ради 

ВО «Укрвуглероботодавці» від 08.08.2014. Установчі збори Галузевих рад при 

ВО «Укрвуглероботодавці» у вугільно-промисловому і електроенергетичному 

комплексах проводились 04 вересня 2014 року о 10 год. 00 хв., за адресою: місто Київ, 

вул. Жилянська, 75, БЦ «Євразія», Академія ДТЕК. Перелік учасників установчих 

зборів міститься у додатку № 1 до цього протоколу.     

 Відкриваючи установчі збори, у вступному слові перший заступник Голови Ради 

ВО «Укрвуглероботодавці» Богданов Р.К. – Голова робочої групи з питань підготовки 

і проведення установчих зборів Галузевої ради при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» 

з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-

промисловому комплексі подякував присутнім за участь в установчих зборах, побажав 

плідної праці та запропонував перейти до роботи згідно із програмою проведення 

установчих зборів і порядком денним. 

   

Відповідно до програми проведення установчих зборів, за представленням 

ведучого слухали: 

 

Мірошниченко О.В., Першого заступника Голови Ради Федерації роботодавців 

України про мету, завдання, функції галузевих рад, цілі розробки і осучаснення 

професійних стандартів, алгоритм формування системи професійних кваліфікацій, 

роль Федерації роботодавців України, виклики, що стоять перед розробниками 

професійних стандартів і рекомендації по організації роботи Галузевих рад. 

 

Біленького С.Л., Голову Об’єднання «Федерація металургів України», який поділився 

досвідом створення Галузевої ради у металургії та привітав з тим, що у Галузевих радах 

вугільно-промислового і електроенергетичного комплексу представлена значна 

частина роботодавців галузі. 

 

Бондаренка Є.І., Директора Академії ДТЕК про ініціативу та плани ДТЕК у розробці 

професійних стандартів. 

 

                                                 
1Далі – ВО «Укрвуглероботодавці» 



 

Захарчука О.М., Директора з регуляторних і правових питань ДТЕК про необхідність 

змін у навчанні робітників по нових стандартах у зв’язку з реформуванням ринку 

електроенергетики, щоб підвищити конкурентоздатність підприємств. 

 

Паржницького В.В., Начальника відділення змісту професійно-технічної освіти 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства науки і освіти 

України про розробку державних стандартів професійно-технічної освіти на базі 

професійних стандартів і готовність співпрацювати з роботодавцями. 

 

Після закінчення виступів, їх обговорень і відповідей на питання, ведучий 

повідомив, що за програмою проведення Установчих зборів  буде розглядатися 

порядок денний Установчих зборів. Ведучий повідомив про процедуру голосування і 

нагадав, що у голосуванні беруть участь особи: 

- які на підставі заяви були делеговані до складу і у роботу відповідної Галузевої 

ради; 

- з питань, що відносяться до відповідного комплексу (галузі), крім випадків коли 

питання передбачає голосування усіма учасниками.  

Крім того, ведучий повідомив про те, що через неможливість взяти участь в 

Установчих зборах, деякі члени Галузевих рад надіслали звернення до Установчих 

зборів в яких визначена їх позиція щодо порядку денного з проханням врахування їх 

голосу. Так, до Галузевої ради в електроенергетичному комплексі отримані звернення 

від 3-х (трьох) членів (Додаток № 2), до Галузевої ради у вугільно-промисловому 

комплексі отримані звернення 2-х (двох) членів (Додаток № 3).  

У зв’язку із цим, з метою запобігання внесення змін у порядок денний, ведучий 

запропонував усім учасникам висловити свою позицію шляхом голосування з такого 

питання: Врахування голосу (позицій) учасників, що зазначені у зверненнях, під час 

прийняття рішень по порядку денному.  

 

Вирішили:  

Без внесення змін у порядок денний, враховувати голоси (позиції) учасників, що 

зазначені у зверненнях, під час прийняття рішень по порядку денному. 

 

 Проголосували учасники:  «за» одностайно. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обрання Голови і секретаря Установчих зборів; 

2. Затвердження складу галузевих рад у вугільно-промисловому і 

електроенергетичному комплексах (додатки № № 4, 5); 

3. Вибори голів галузевих рад у вугільно-промисловому і електроенергетичному 

комплексах;  

4. Затвердження плану розробки професійних стандартів у вугільній галузі та 

електроенергетиці (додаток № 6); 

5. Різне. 

 

По першому питанню слухали:  

Першого заступника Голови Ради ВО «Укрвуглероботодавці» Богданова Р.К., 

який запропонував обрати Головою Установчих зборів – Богданова Р.К., секретарем 

Установчих зборів – Царенко Г.М. 



 

 

Вирішили: 

Обрати Головою Установчих зборів Богданова Р.К., секретарем Установчих 

зборів – Царенко Г.М. 

 

Проголосували зі складу учасників:  «за» одностайно. 

 

По другому питанню слухали: 

 Голову Установчих зборів Богданова Р.К., який запропонував розділити друге 

питання порядку денного на два підпункти і проголосувати за затвердження 

персонального складу Галузевої ради окремо: 

 

Вирішили:  

             1.Затвердити персональний склад Галузевої ради при 

ВО «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних 

кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі. 

 

Проголосували учасники вугільно-промислового комплексу: «за» – одностайно. 

 

 2. Затвердити персональний склад Галузевої ради при 

ВО «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних 

кваліфікацій у електроенергетичному комплексі. 

 

Проголосували учасники електроенергетичного комплексу: «за» – одностайно. 

 

По третьому питанню слухали: 

 Голову Установчих зборів Богданова Р.К., який запропонував зі складу 

Галузевих рад обрати Голів і повідомив, що згідно із пунктом 3.7. Положень про 

Галузеві ради, затверджених Радою Об’єднання «Укрвуглероботодавці» 08.08.2014, 

голова обирається зі числа (складу) учасників Галузевої ради. І з метою полегшення 

визначення кандидатури Голови галузевої ради – пропонується:  

 1.Головою Галузевої ради при ВО «Укрвуглероботодавці» з розробки 

професійних стандартів та професійних кваліфікацій у електроенергетичному 

комплексі обрати Олексія Івановича МАГДУ – заступника Голови ради 

Всеукраїнського об’єднання «Укрвуглероботодавці»; 

 2. Головою Галузевої ради при ВО «Укрвуглероботодавці» з розробки 

професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому 

комплексі обрати Руслана Кябіровича БОГДАНОВА – першого заступникаГолови 

Ради Всеукраїнського об’єднання «Укрвуглероботодавці». 

 

Вирішили: 

 1.Обрати Головою Галузевої ради при ВО «Укрвуглероботодавці» з розробки 

професійних стандартів та професійних кваліфікацій у електроенергетичному 

комплексі Галузева рада у електроенергетичному комплексі Олексія Івановича 

МАГДУ. 

 

Проголосували учасники електроенергетичного комплексу: «за» – одностайно. 

 



 

 2. Обрати Головою Галузевої ради при ВО «Укрвуглероботодавці» з розробки 

професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому 

комплексі Руслана Кябіровича БОГДАНОВА. 

 

Проголосували учасники вугільно-промислового комплексу: «за» – одностайно. 

 

По четвертому питанню слухали: 

 Голову Галузевої ради у вугільно-промисловому комплексі Богданова Р.К., 

Голову Галузевої ради у електроенергетичному комплексі Магду О.І. про плани 

розробки професійних стандартів у вугільній галузі та електроенергетиці та їх 

затвердження. 

 

Вирішили:  

 1.Затвердити план розробки професійних стандартів Галузевої ради при 

ВО «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних 

кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі. 

 

Проголосували учасники вугільно-промислового комплексу: «за» – одностайно. 

 

 2. Затвердити план розробки професійних стандартів Галузевої ради при 

ВО «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних 

кваліфікацій у електроенергетичному комплексі. 

 

Проголосували учасники електроенергетичного комплексу: «за» – одностайно. 

 

По п’ятому питанню слухали: 

 

Маліновського А.А. з пропозицією обговорити механізм роботи Галузевих рад. 

Біленького С.Л. з пропозицією організувати  роботу методом електронного 

опитування. 

 

Вирішили: 

 Організувати роботу Галузевих рад методом електронного опитування, 

листування, прийняття рішень. Вважати листування, що надходять від учасників 

Галузевих рад з їх електронних адрес на електрону адресу секретаря Галузевої ради і 

навпаки – офіційним і аутентичним оригіналу. Електронні адреси учасників Галузевих 

рад, що зазначені у Додатку № 1 до цього протоколу є правильними, доки учасники 

Галузевих рад не повідомлять про інше.    

 

Проголосував склад Галузевої ради у вугільно-промисловому комплексі та склад 

Галузевої ради у електроенергетичному комплексі: «за» – одностайно. 

 

На завершення засідання, головуючий повідомив про те, що порядок денний 

Установчих зборів вичерпаний і оголосив Установчі збори закритими. 

 

 

Голова Установчих зборів                                                                 Р.К. Богданов 

 

Секретар Установчих зборів                                                             Г.М. Царенко  



 

                                                         Додаток № 1  

                                                         до протоколу установчих зборів 

                                                  Галузевих рад при ВО «Укрвуглероботодавці»  

             у електроенергетичному і  

вугільно-промисловому комплексах від 04.09.2014  

 



 

Додаток № 1 (продовження) 

 



 

   Додаток № 2  

                                                         до протоколу установчих зборів 

                                                  Галузевих рад при ВО «Укрвуглероботодавці»  

             у електроенергетичному і  

вугільно-промисловому комплексах від 04.09.2014 

 

Звернення 

до Галузевої ради у електроенергетичному комплексі 

про заочне голосування: 

 

1. Полковніченка Дмитра Вікторовича - Доцента кафедри «Електричні системи», 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». 

2. Сокола Євгена Івановича - Проректора з науково-педагогічної роботи, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 

3. Болюбаша Ярослава Яковича - Відповідального секретаря, Спілка ректорів 

вищих навчальних закладів України. 

 

(оригінали додаються) 

 

 

  



 

  Додаток № 3  

                                                         до протоколу установчих зборів 

                                                  Галузевих рад при ВО «Укрвуглероботодавці»  

             у електроенергетичному і  

вугільно-промисловому комплексах від 04.09.2014 

 

Звернення 

до Галузевої ради у вугільно-промисловому комплексі 

про заочне голосування: 

 

1. Левицької Наталії Анатоліївни - Керівника апарату, Незалежна профспілка 

гірників України (НПГУ). 

2. Болюбаша Ярослава Яковича - Відповідального секретаря, Спілка ректорів 

вищих навчальних закладів України. 

 

(оригінали додаються) 

 

  



 

Проект 

                                                         Додаток № 4  

                                                         до протоколу установчих зборів 

                                                  Галузевих рад при ВО «Укрвуглероботодавці»  

             у електроенергетичному і  

вугільно-промисловому комплексах від 04.09.2014 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Установчими зборами Галузевих рад при  

ВО «Укрвуглероботодавці» у  

електроенергетичному і вугільно-

промисловому комплексах 

від 04.09.2014 № 1 

 

Персональний склад 

Галузевої ради при ВО «Укрвуглероботодавці» 

з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій 

у вугільно-промисловому комплексі 

 

1. Богданов Руслан Кябірович – Перший заступник Голови Ради 

ВО «Укрвуглероботодавці». 

2. Бондаренко Євген Ігорович – Директор, «Академія ДТЕК». 

3. Горовой Олександр Олександрович – Директор з економіки і фінансів, 

ДП «Львіввугілля». 

4. Гісем Олена Михайлівна – Заступник начальника управління, Начальник відділу 

трудової політики, Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України. 

5. Левицька Наталія Анатоліївна – Керівник апарату, Незалежна профспілка 

гірників України (НПГУ). 

6. Мамченко Валерій Миколайович – перший заступник Голови Профспілки 

працівників вугільної промисловості України. 

7. Семирягін Сергій Володимирович – Проректор з наукової роботи, Донбаський 

державний технічний університет. 

8. Шашенко Олександр Миколайович – Проректор з науково-педагогічної і 

навчально-виховної роботи, Державний вищий навчальний заклад 

«Національний гірничий університет». 

9. Шевчук Степан Прокопович – Завідувач кафедри Електромеханічного 

обладнання енергоємних виробництв, Інститут енергозбереження та 

енергоменеджменту, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут». 

10. Болюбаш Ярослав Якович – Відповідальний секретар, Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України. 

11. Паржницький Віктор Валентинович – Начальник відділення змісту професійно-

технічної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України. 

Голова Установчих зборів                                                         Р.К. Богданов 

 

Секретар Установчих зборів                                                     Г.М. Царенко 



 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Установчими зборами Галузевих рад при  

ВО «Укрвуглероботодавці» у  

електроенергетичному і вугільно-

промисловому комплексах 

від 04.09.2014 № 1 

 

Персональний склад 

Галузевої ради при ВО «Укрвуглероботодавці» 

з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій 

у вугільно-промисловому комплексі 

 

1. Богданов Руслан Кябірович – Перший заступник Голови Ради 

ВО «Укрвуглероботодавці». 

2. Бондаренко Євген Ігорович – Директор, «Академія ДТЕК». 

3. Горовой Олександр Олександрович – Директор з економіки і фінансів, 

ДП «Львіввугілля». 

4. Гісем Олена Михайлівна – Заступник начальника управління, Начальник відділу 

трудової політики, Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України. 

5. Левицька Наталія Анатоліївна – Керівник апарату, Незалежна профспілка 

гірників України (НПГУ). 

6. Мамченко Валерій Миколайович – перший заступник Голови Профспілки 

працівників вугільної промисловості України. 

7. Семирягін Сергій Володимирович – Проректор з наукової роботи, Донбаський 

державний технічний університет. 

8. Шашенко Олександр Миколайович – Проректор з науково-педагогічної і 

навчально-виховної роботи, Державний вищий навчальний заклад 

«Національний гірничий університет». 

9. Шевчук Степан Прокопович – Завідувач кафедри Електромеханічного 

обладнання енергоємних виробництв, Інститут енергозбереження та 

енергоменеджменту, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут». 

10. Болюбаш Ярослав Якович – Відповідальний секретар, Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України. 

11. Паржницький Віктор Валентинович – Начальник відділення змісту професійно-

технічної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України. 

 

Голова Установчих зборів                                                         Р.К. Богданов 

 

Секретар Установчих зборів                                                     Г.М. Царенко 

 

  



 

Проект 

                                                         Додаток № 5  

                                                         до протоколу установчих зборів 

                                                  Галузевих рад при ВО «Укрвуглероботодавці»  

             у електроенергетичному і  

вугільно-промисловому комплексах від 04.09.2014 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Установчими зборами Галузевих рад при  

ВО «Укрвуглероботодавці» у  

електроенергетичному і вугільно-

промисловому комплексах 

від 04.09.2014 № 1  

 

Персональний склад 

Галузевої ради при ВО «Укрвуглероботодавці» 

з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій 

у електроенергетичному комплексі 

 

1. Магда Олексій Іванович – заступник Голови Ради ВО «Укрвуглероботодавці». 

2. Братаніч Надія Петрівна – заступник Голови правління з кадрових і соціальних 

питань, ПАТ «Черкасиобленерго». 

3. Геренко Сергій Олександрович – Директор з управління персоналом, ПАТ 

«Київенерго». 

4. Драницина Олена Василівна – Директор з управління персоналом, ПАТ 

«Запоріжжяобленерго». 

5. Засуха Ігор Петрович – заступник Директора комерційного з матеріально-

технічного постачання, ПАТ «Центренерго». 

6. Калайда Олексій Володимирович – керівник Департаменту з операційних 

поліпшеньДирекції з дистрибуції та збуту електроенергії, ТОВ «ДТЕК 

ЕНЕРГО». 

7. Сеніна Тетяна Вікторівна – начальник Департаменту з управління персоналом, 

«ДП «НЕК «Укренерго». 

8. Гісем Олена Михайлівна – Заступник начальника управління, Начальник відділу 

трудової політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

9. Курілець Микола Петрович – заступник Голови, «Укрелектропрофспілка». 

10. Бондаренко Євген Ігорович – Директор, «Академія ДТЕК». 

11. Маліновський Антон Антонович – Завідувач кафедри електропостачання 

промислових підприємств, міст і сільського господарства, Національний 

університет «Львівська політехніка». 

12. ПолковніченкоДмитро Вікторович – доцент кафедри «Електричні системи», 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». 

13. Прокопенко Володимир Васильович – заступник директора, доцент кафедри 

електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут». 

14. Сокол Євген Іванович – Проректор з науково-педагогічної роботи, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 



 

15. Яндульський Олександр Станіславович – декан факультету 

електроенерготехніки та автоматики, Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут». 

16. Болюбаш Ярослав Якович – Відповідальний секретар, Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України. 

17. Паржницький Віктор Валентинович – Начальник відділення змісту професійно-

технічної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України. 

 

Голова Установчих зборів                                                        Р.К. Богданов 

 

 

Секретар Установчих зборів                                                     Г.М. Царенко 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Установчими зборами Галузевих рад при  

ВО «Укрвуглероботодавці» у  

електроенергетичному і вугільно-

промисловому комплексах 

від 04.09.2014 № 1  

 

Персональний склад 

Галузевої ради при ВО «Укрвуглероботодавці» 

з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій 

у електроенергетичному комплексі 

 

1. Магда Олексій Іванович – заступник Голови Ради ВО «Укрвуглероботодавці». 

2. Братаніч Надія Петрівна – заступник Голови правління з кадрових і соціальних питань, 

ПАТ «Черкасиобленерго». 

3. Геренко Сергій Олександрович – Директор з управління персоналом, ПАТ 

«Київенерго». 

4. Драницина Олена Василівна – Директор з управління персоналом, ПАТ 

«Запоріжжяобленерго». 

5. Засуха Ігор Петрович - заступник Директора комерційного з матеріально-технічного 

постачання, ПАТ «Центренерго». 

6. Калайда Олексій Володимирович – керівник Департаменту з операційних 

поліпшеньДирекції з дистрибуції та збуту електроенергії, ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». 

7. Сеніна Тетяна Вікторівна - начальник Департаменту з управління персоналом, «ДП 

«НЕК «Укренерго». 

8. Гісем Олена Михайлівна – Заступник начальника управління, Начальник відділу 

трудової політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

9. Курілець Микола Петрович – заступник Голови, «Укрелектропрофспілка». 

10. Бондаренко Євген Ігорович - Директор, «Академія ДТЕК». 

11. Маліновський Антон Антонович – Завідувач кафедри електропостачання промислових 

підприємств, міст і сільського господарства, Національний університет «Львівська 

політехніка». 

12. ПолковніченкоДмитро Вікторович – доцент кафедри «Електричні системи», ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет». 

13. Прокопенко Володимир Васильович – заступник директора, доцент кафедри 

електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 

14. Сокол Євген Іванович – Проректор з науково-педагогічної роботи, Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 

15. Яндульський Олександр Станіславович - декан факультету електроенерготехніки та 

автоматики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут». 

16. Болюбаш Ярослав Якович – Відповідальний секретар, Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України. 

17. Паржницький Віктор Валентинович – Начальник відділення змісту професійно-

технічної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти 

і науки України. 

 

Голова Установчих зборів                                                        Р.К. Богданов 

 

Секретар Установчих зборів                                                     Г.М. Царенко  



 

Проект 

                                                         Додаток № 6  

                                                         до протоколу установчих зборів 

                                                  Галузевих рад при ВО «Укрвуглероботодавці»  

             у електроенергетичному і  

вугільно-промисловому комплексах від 04.09.2014 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Установчими зборами Галузевих рад при  

ВО «Укрвуглероботодавці» у  

електроенергетичному і вугільно-

промисловому комплексах 

від 04.09.2014 № 1 

План розробки професійних стандартів 

Галузева рада у вугільно-промисловому комплексі: 

Код підкласу професії згідно 

з Класифікатором професій 

Назва професїї Розробка і галузеве 

обговорення профстандартів 

7111  Гірник очисного забою 2014р. 

7111  Прохідник 2014р. 

8333  Машиніст підземних установок 2014р. 

7241 Електрослюсар підземний 2015р. 

8111  Машиніст гірничих виїмкових машин 2015р. 

 

Галузева рада в електроенергетичному комплексі: 

 
Код підкласу професії згідно з 

Класифікатором професій 

Назва професїї Розробка і галузеве 

обговорення профстандартів 

Генерація   

8162  Машиніст-обхідник з турбінного 

устаткування 

2014р. 

8161  Машиніст енергоблоку 2015р. 

7233  Слюсар з ремонту устаткування котельних та 

пилопідготовчих цехів 

2015р. 

7241  Електрослюсар з ремонту і обслуговування 

автоматики та засобів вимірювань 

електростанцій 

2015р. 

Дистрибуція     

7241  Електромонтер з обслуговування підстанції 2014р. 

7241  Електромонтер з експлуатації 

електролічильників  

2014р. 

7241  Електромонтер з ремонту повітряних ліній 

електропередачі 

2015р. 

 

Голова Установчих зборів                                                                 Р.К. Богданов 

 

Секретар Установчих зборів                                                             Г.М. Царенко 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Установчими зборами Галузевих рад при  

ВО «Укрвуглероботодавці» у  

електроенергетичному і вугільно-

промисловому комплексах 

від 04.09.2014 № 1 

План розробки професійних стандартів 

Галузева рада у вугільно-промисловому комплексі: 

Код підкласу професії згідно 

з Класифікатором професій 

Назва професїї Розробка і галузеве 

обговорення профстандартів 

7111  Гірник очисного забою 2014р. 

7111  Прохідник 2014р. 

8333  Машиніст підземних установок 2014р. 

7241 Електрослюсар підземний 2015р. 

8111  Машиніст гірничих виїмкових машин 2015р. 

 

Галузева рада в електроенергетичному комплексі: 

 
Код підкласу професії згідно з 

Класифікатором професій 

Назва професїї Розробка і галузеве 

обговорення профстандартів 

Генерація   

8162  Машиніст-обхідник з турбінного 

устаткування 

2014р. 

8161  Машиніст енергоблоку 2015р. 

7233  Слюсар з ремонту устаткування 

котельних та пилопідготовчих цехів 

2015р. 

7241  Електрослюсар з ремонту і 

обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій 

2015р. 

Дистрибуція     

7241  Електромонтер з обслуговування 

підстанції 

2014р. 

7241  Електромонтер з експлуатації 

електролічильників  

2014р. 

7241  Електромонтер з ремонту повітряних 

ліній електропередачі 

2015р. 

 

 

Голова Установчих зборів                                                                 Р.К. Богданов 

 

 

Секретар Установчих зборів                                                             Г.М. Царенко 


