
Список майстрів виробничого навчання, яким необхідно пройти 

стажування  у 2022/2023 навчальному році  
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Коли і де 

присвоєно 

робітничу 

кваліфікацію; 

наявний 

робітничий 

розряд 

Професія, 

за  якою 

підвищува

тиме 

кваліфіка

цію 

За якою 

групою 

закріплений 

(професія) 

Рік проходження 

попереднього 

стажування, назва 

підприємства, 

установи, 

документ 

Остання 

атестація 

(на посаді майстра 

в/н) 

Назва 

підприємства, 

установи 

Орієнтовні 

строки 

проходжен-

ня 

стажування 

ВПУ № 3 м. Мукачево (5 чол.) 

1 

Гутій 

Світлана 

Василівна 

2012, 

Міжрегіональний 

центр професійно-

педагогічної 

майстерності 

МВПУ зв’язку 

м. Києва, 

оператор 

комп’ютерного 

набору І категорії  

Оператор 

комп’ютерно-

го набору І 

категорії 

Оператор з 

обробки 

інформації  

та 

програмного 

забезпечення 

2018 

ТДВ Мукачівсь-кий 

пивоварний завод 

довідка 

від 08.02.2018 

2018, 

14 тарифний розряд 

та 

педагогічне звання 

«Майстер 

виробничого 

навчання першої 

категорії» 

ПП 
«ПРОКК» І семестр 

2 

Бірюля 

Олександр 

Сигізмундович 

 

1987,  

Закарпатський 

комплексний відділ 

Київського центру 

технічного 

обслуговування 

металообробного 

обладнання, 

інженер-електронік І 

категорії 

(запис у труд. кн.) 

Регулювальн

ик 

радіоелектро

нної 

апаратури та 

приладів 

Електромонте

р з ремонту та 

обслуговуванн

я 

електроустатк

у-вання 

2018 

ПАТ  

Мукачівський  

завод  

«Точприлад» 

від 31.01.2018 

2018, 

14 тарифний розряд 

та 

педагогічне звання 

«Майстер 

виробничого 

навчання першої 

категорії» 

ПАТ  

Мукачівський  

завод  

«Точприлад» 

І семестр 

3 

Бідзіля 

Юрій 

Васильович 

2009 

ВПУ №3  

м. Мукачево  

верстатник 

широкого профілю  

5 р., оператор 

верстатів з ПК 5 р 

Верстатник 

широкого 

профілю, 

оператор  

верстатів з 

програмним 

керуванням 

Верстатник 

широкого 

профілю, 

оператор 

верстатів з 

програмним 

керуванням 

2017 

ФОП  

Казинці О.Л. 

«Ремонтно-механічна 

майстерня» 

довідка 

від 15.11.2017 

2022, 

13 тарифний розряд 

ВПУ № 3  

м. Мукачево НПЦ 

металообробного 

спрямування 

Engineering Center 

І семестр 



4 

Шинкарюк 

Олександр 

Дмитрович 

1983 

ТУ-1  

м. Сімферополь,  

токар 4 розряду 

Токар, фре-

зерувальник 

Токар, 

фрезерувальни

к 

2018 

ФОП  Казинці О.Л. 

«Ремонтно-механічна 

майстерня» 

довідка 

від 12.01.2018 

2018, 

14 тарифний розряд 

та 

педагогічне звання 

«Майстер 

виробничого 

навчання першої  

категорії» 

ВПУ № 3  

м. Мукачево НПЦ 

металообробного 

спрямування 

Engineering Center 

І семестр 

5 

Микуліна 

Іма 

Костянтинівна 

2004 

ВАТ «Мукачівський 

завод Точприлад», 

контролер якості 4 

розряду 

(запис у труд. кн.) 

Радіомехані

к з 

обслуговува

ння та 

ремонту 

радіо 

телевізійної 

апаратури 

Радіомеханік з 

обслуговуванн

я та ремонту 

радіо 

телевізійної 

апаратури 

- - 

ПАТ  

Мукачівський  

завод  

«Точприлад» 

ІІ семестр 

Хустський професійний ліцей сфери послуг (1 чол.) 

7 
Луцак Катерина 

Йосипівна 

2004, Хустський 

професійний ліцей 

сфери послуг, 

перукар 

(перукар-модельєр),. 

диплом 

АК №25618542 

від 29.06.2004 р 

___________ 

2010, 

Інститут підготовки 

кадрів 

промисловості 

м.Київ 

свідоцтво №38 

перукар-модельєр 

 

перукар 

(перукар-

модельєр) 

перукар 

(перукар-

модельєр) 

2016, 

м.Хуст 

перукарня «Афродіта», 

довідка 

від 18.02.2016р 

 

 

2016,  

13 тарифний  

розряд 

м.Хуст 

перукарня  

«Афродіта» 

ІІ квартал 

2023 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» (2 чол.) 

8 

Кіс 

Ганна 

Олександрівна 

1973 

Міжгірське  МПТУ 

№ 12 

Маляр-штукатур; 

маляр-штукатур 4 

розряду 

Маляр-

штукатур 

Маляр, 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

2018 

п/п Бушко М.І. 

маляр-штукатур 4 

розряду 

Довідка № 1 від 28.12.18 

 

2019, 

12 тарифний розряд 

Навчально-

практичний центр 

сучасних будівельних 

технологій та 

матеріалів «Снєжка» 

ІІ квартал 



 

9 

Король 

Магда 

Іванівна 

1974, 

ПТУ № 8 

м.Мукачево,  

Маляр, штукатур 3 

розряду 

Маляр-

штукатур 

Маляр, 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

- 2019 (після переви) 

Навчально-

практичний центр 

сучасних будівельних 

технологій та 

матеріалів «Снєжка» 

ІІ квартал 

Ужгородське ВКУ КНТЕУ (1 чол.) 

10 Гладкий Н.В. 

2005,Ужгород-ський 

комерційний 

технікум, 

бухгалтерський 

облік, бухгалтер 

Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерсь

ких даних, 

касир (в 

банку) 

Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерськи

х даних, касир 

(в банку) 

2018р., ПАТ 

Комерційний банк 

«Приватбанк»,  

Довідка № 2-18 від 

31.01.2018 р. 

2021,   

 13 тарифний розряд 

ПАТ Комерційний 

банк «Приватбанк», 

ІІ квартал  

2023 р. 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» (12 чол.) 

11 
Чурей  Віта 

Іванівна 

2013, 

Луганське вище 

професійне училище 

сфери послуг, 

свідоцтво 

 12 СВ №416433, 

присвоєно 

кваліфікацію 

«перукар-модельєр» 

Перукар 

(перукар-

модельєр) 

Перукар 

(перукар-

модельєр) 

2017,  

м. Мукачево, 

«Перукарня» 

 довідка №3 

2018,  

13 тарифний розряд 

НПЦ перукарського 

мистецтва ХПЛСП 
II квартал 

12 
Береш Мар’яна  

Михайлівна 

2014, Львівське 

ВПУ РСТ, кондитер 

4 розряду, свідоцтво 

ВК№47677086 від 

21.11.14 

Кондитер 
Кухар, 

кондитер 

2016, 

м Мукачево, 

ресторан «Первак» 

довідка №2 

2018, 

14 тарифний розряд 

та 

педагогічне звання 

«майстер 

виробничого 

навчання І  категорії» 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 

13 
Береш  Марія 

Василівна 

2015, Львівський ПК 

ГТ РС, кондитер 4 

розряду, 

свідоцтво Р16 

№008184 

від 18.12.15 

Кондитер 
Кухар, 

кондитер 

2015, м.Мукачево ТзОВ 

маркет «Рітейл», 

кондитерський цех 

довідка №1 

2015, 

12 тарифний розряд 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 

14 
Бойко Іванна 

Іванівна 

2014, Львівське 

ВПУ РСТ, 

кондитер 4 розряду, 

свідоцтво 

Кондитер 
Кухар, 

кондитер 

2016,  

м.Мукачево,  ресторан 

«Лангер», довідка №3 

2020, 

14  тарифний розряд 

та 

педагогічне звання 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 



ВК№47677088 від 

21.11.14 

«майстер 

виробничого 

навчання І категорії» 

15 
Вачиля Олеся 

Юріївна 

2016, Львівський 

ПК ГТ РС, кондитер 

4 розряду свідоцтво 

Р16 №008185; 

Кондитер 
Кухар, 

кондитер 
- 

2022, 

12  тарифний розряд 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 

16 
Гладун Галина 

Михайлівна 

2015, Львівський 

ПК ГТ РС, 

кондитер 4 розряду, 

свідоцтво Р16 

№008176 від 

18.12.15 

Кондитер 
Кухар, 

кондитер 

2015 р., 

 ресторан  «Лангер»,  

довідка №10 

2019, 

14 тарифний розряд 

та педагогічне звання 

«майстер 

виробничого 

навчання II категорії» 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 

17 
Ільтю Мар’яна 

Йосипівна 

2006, Мукачівський 

професійний ліцей 

сфери послуг, 

кондитер 4 розряду, 

диплом АК 30536810 

від 30.06.2006; 

Кухар, 

 кондитер 

Кухар, кон-

дитер 

2018, 

м Мукачево, 

ресторан «Первак», 

довідка №7 

2020, 

13  тарифний розряд 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 

18 

Медянка 

Василина 

Михайлівна 

2003, ПТУ № 8 

м.Мукачево, , 

кондитер 3 розряду, 

диплом АК 

№21980748 

від 30.06.2003 

Кондитер  
Кухар, кон-

дитер 

2018, ресторан 

«Куллінан», довідка №6 

2019,   

12 тарифний розряд 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 

19 

Поволоцька 

Стефанія 

Василівна 

2014, Львівське ВПУ 

РСТ, кондитер 4 

розряду, свідоцтво 

ВК№47677104 від 

21.11.14 

Кухар, 

 кондитер 

Кухар, кон-

дитер 

2018, ресторан 

«Куллінан», довідка №5 

2020, 

 14 тарифний розряд 

та педагогічне звання 

«майстер 

виробничого 

навчання  IІ 

категорії» 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 

20 
Сушилина Олена 

Володимирів-на 

2015, Львівський, 

ПК ГТ РС, кондитер 

4 розряду  свідоцтво 

Р16 №008191 

від 18.12.15 

Кондитер 
Кухар, кон-

дитер 

2016, 

м. Мукачево, 

ресторан «Первак», 

довідки №11 

2020, 

13 тарифний розряд 

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 

21 

Федотова  

Євгенія  

Євгеніївна 

2015, Львівське ПК 

ГТ РС, кондитер 4 

розряду, свідоцтво 

Р16 №008192  від 

18.12.15 

Кондитер 
Кухар, кон-

дитер 

2016, 

м Мукачево, 

кафе-бар «Якір» 

довідка №3 

2018,  

14 тарифний розряд 

та педагогічне звання 

«майстер 

виробничого 

навчання  

НПЦ сучасних 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу УВПУ ТТХ 

I квартал 



І категорії» 

22 

Велика  

Анастазія 

Ярославівна 

1969, міське 

професійно-технічне 

училище№16 м. 

Стрия, Львівської 

обл.., арматурника-

зварювальника 3 

розряду, атестат 

№2939 від 15.01.69; 

Електрогазо

зварник 

Електрогазо-

зварник 
- - 

НПЦ новітніх 

технологій 

зварювання ДНЗ 

«Ужгородський 

центр професійно-

технічної освіти» 

I квартал 

Свалявський професійний будівельний ліцей (2 чол.) 

23 

Динис  

Віктор  

Васильович 

1987, 

СПТУ-9 м.Сваляви, 

маляр (будівельний), 

штукатур 4-го 

розряду, диплом 

№3294 від 

16.05.1987 

Маляр, 

штукатур 

Маляр, 

штукатур 
- -  

І-ІІ квартал 

2023 

24 
Микита Іван  

Іванович 

2020,  

Хустський 

професійний ліцей 

Присвоєно 

робітничу 

кваліфікацію 

«Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів» 2-го 

розряду, свідоцтво  

Р20 №011896 від 

17.04.2020 р. 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортни

х засобів, 

рихтувальни

к кузовів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів, 

рихтувальник 

кузовів 

2018, 

ТОВ «Маргіт» 

м. Свалява 

довідка №2, 

від 06.08.18 

 

2019, 

12 тарифний розряд 

 

 
І-ІІ квартал 

2023 

Хустський професійний ліцей (3 чол.) 

25 
Бобик Василь 

Юрійович 

2013, 

Дніпродзерджинське 

вище професійне 

училище, 

свідоцтво 

№ 040208, від 

06.02.2013; 

електрогазозвар 

ник 5 розряду 

Підтверджен

ня 

електрогазоз

варник  5 

розряду 

електрогазозва

рник 

2018, 

ПП 

«Техно-Терм-Хуст» 

довідка про 

підтвердження 

кваліфікації  

електрогазозварник 5 

розряд 

2019, 

14 тарифний розряд   

педагогічне звання 

«майстер 

виробничого 

навчання першої 

категорії» 

 

ДНЗ «Ужгородський 

центр професійно-

технічної освіти»; 

ПП «Техно-Терм-

Хуст» 

I-II квартал, 

 

 

 

III квартал 

2023 року 



26 
Бобик Василь 

Васильович 

2015, 

Дніпродзержинське 

вище професійне 

училище 

електрогазозварник, 

4  розряду,  

свідоцтво № 044009 

від   18.02.2015 

Підвищення 

електрогазоз

варник  5 

розряду  

електрогазозва

рник 

2018, 

ПП 

«Техно-Терм-Хуст», 

довідка про 

підтвердження 

кваліфікації 

електрогазозварник 4 

розряду 

 

2019, 

13 тарифний розряд 

ДНЗ «Ужгородський 

центр професійно-

технічної освіти»; 

ПП «Техно-Терм-

Хуст» 

I-II квартал, 

 

 

 

III квартал 

2023 року 

27 
Сенек Надія 

Іванівна 

1987, 

СПТУ -10 

м.Хуст, 

маляр (будівельний,) 

штукатур 4 розряду 

Диплом А №999780 

від 17.07.1987 ; 

 

Підтверджен

ня штукатур 

5 розряд; 

маляр 5 

розряд 

монтажник 

гіпсокартонни

х 

конструкцій, 

штукатур; 

маляр 

2018, 

ПП «Техно-Терм-Хуст», 

довідка про підвищення 

кваліфікації 

штукатур 5 розряду 

2018, 

ПП «Техно-Терм-Хуст», 

довідка про  підвищення 

кваліфікації 

маляр 5 розряд 

 

2019, 

12  тарифний розряд 

Свалявський 

будівельний 

професійний ліцей; 

ПП «Техно-Терм-

Хуст» 

I-II квартал, 

 

 

 

III квартал 

2023 року 

Берегівський професійний ліцей сфери послуг (6 чол.) 

28 

Надь  

Ірина  

Олександрівна 

2015р 

Берегівський 

професійний ліцей 

сфери послуг, 

кваліфікація пекар 

3розряду, кондитер 4 

розряду , диплом К15 

№061029 від 

2015року 

Пекар, 

кондитер 

Пекар, 

кондитер 
   

Вересень-

грудень 

29 

Терлецька 

Світлана 

Іванівна 

2014р., Чернігівське 

вище професійне 

училище, швачка 5 

розряду, кравець 6 

розряду, свідоцтво 

12СВ №537474 

З 26.08.2022 по 

26.12.2022 р. здобуває 

кваліфікацію кухар ІІІ 

розряду у  

Львівському 

професійному 

    кухар      кухар  
2014р., 12 тарифний 

розряд 

Навчально-

практичний центр 

сучасних технологій 

харчування та 

ресторанного сервісу 

на базі 

Ужгородського 

вищого професійного 

училища торгівлі та 

технологій 

харчування 

Вересень-

грудень 



коледжі готельно-

туристичного та 

ресторанного сервісу 

30 

Блискун 

Наталія 

Михайлівна 

2013 р., 

Дніпродзержин-ський 

центр підготовки і 

перепідготовки 

робітничих кадрів 

офіціант  ІV розряду, 

бармен 

V розряду, свідоцтво 

ПК №042231 від 

18.12.2013   

 

Офіціант, 

бармен 

Офіціант, 

бармен 

з 04.01. по 09.02.2018р. 

ТзОВ «Лурді», 

підтвердження 

кваліфікації 

  офіціант  ІV розряду, 

бармен V розряду 

2022р.,   

14 тарифний розряд 

Навчально-

практичний центр 

сучасних технологій 

харчування та 

ресторанного сервісу 

на базі 

Ужгородського 

вищого професійного 

училища торгівлі та 

технологій 

харчування 

Вересень-

грудень 

31 

Мелешинська 

Неля  

Іванівна 

2021р., Львівський 

професійний коледж 

готельно-

туристичного та 

ресторанного сервісу; 

Кондитер IV розряду, 

свідоцтво Р 21 

№032105 

Пекар, 

кондитер 

Пекар, 

кондитер 
 

2020р.,   

13 тарифний розряд 
 

Вересень-

грудень 

32 

Маргітич  

Мирослава 

Вікторівна 

2012р., Львівське 

вище професійне 

училище 

ресторанного сервісу 

та туризму, м.Львів 

свідоцтво №483 

(майстер в/н) 

Підтверджено 

кваліфікацію  пекар 

ІV розряду  і кондитер 

V розряду 

Пекар, 

кондитер 

Пекар, 

кондитер 

з 04.09. по 09.10.2017р. 

ФОП Кноблох Т. Ш. 

підтвердження 

кваліфікації кондитер V 

розряду 

2018р.,  

14 тарифний розряд 
 

Вересень-

грудень 

33 

Явинець 

Марія 

Василівна 

1994р., 

Хлібокомбінат, 

м. Іршава 

пекар IV розряду, 

кондитер V розряду 

2012р., Львівське 

вище професійне 

училище 

ресторанного сервісу 

та туризму, свідоцтво  

№ 486 (майстер в/н), 

Пекар, 

кондитер 

Пекар, 

кондитер 

З 14.01. по 15.02 2019 р., 

ФОП Габор Н.В. пекарня-

кондитерська «Сонячний 

промінь»,   

підтвердження 

кваліфікації пекар IV 

розряду, 

кондитер V розряду 

2019р.,  

14 тарифний розряд та 

педагогічне звання 

«майстер в/н  першої 

категорії» 

 
Вересень-

грудень 



підтверджено 

кваліфікацію 

кондитера V розряду 

Міжгірський професійний ліцей (9 чол.) 

34 

Бута  

Марія  

Миколаївна 

2007, Міжгірський 

професійний ліцей, 

кухар 3 розряду, 

офіціант 4 розряду 

Кухар,  

офіціант  

Кухар,  

офіціант 
- Не атестувалась 

НПЦ сучасних 

технологій 

харчування та 

ресторанного сервісу 

Ужгородського ВПУ 

ТТХ 

Липень-

серпень 

35 
Беля Мар’яна 

Федорівна 

2004, Міжгірський 

професійний ліцей, 

швачка 3 розряду, 

вишивальник  3 

розряду 

Швачка 
Швачка, 

вишивальник 

2009, 

ТОВ «Едельвейс –

Лего», посвідчення №7 

від 16.07.2009 

Не атестувалась 

НПЦ сучасних 

швейних технологій 

та дизайну 

Хустського 

професійного ліцею 

сфери послуг 

Липень-

серпень 

36 
Гриб Сніжана 

Василівна 

2001, Міжгірське 

ПТУ-12, швачка 3 

розряду, виши-

вальниця 3 роз-ряду 

2015, Чернігівсь-ке 

ВПУ побуто-вого 

обслугову-вання, 

свідоцтво 12 СВ № 

889429 від 

29.03.2014, швачка 5 

розряду, 

вишивальниця 

ручної художньої 

вишивки 4 розряду 

Швачка  
Швачка, 

вишивальник 

2018, ТзОВ «Сандерс-

Виноградів, довідка б/н 

від 24.07.2018 

2020, встановлення 

13 тарифного розряду 

НПЦ сучасних 

швейних технологій 

та дизайну 

Хустського 

професійного ліцею 

сфери послуг 

Липень-

серпень 

37 

Керенович  

Василина  

Михайлівна 

1997, Хустське ПТУ-

4, кравець 

чоловічого, жіночого 

та дитячого 

верхнього одягу з 

умінням проводити 

розкрій 4 розряду 

2014, Чернігівське 

ВПУ побутового 

обслуговування, 

свідоцтво 12 СВ № 

537476 від 

29.03.2014, швачка 5 

Швачка 
Швачка,  

вишивальник 

2018, ТзОВ «Сандерс-

Виноградів», довідка б/н 

від 24.07.2018 

2021, встановлення 

13 тарифного розряду 

НПЦ сучасних 

швейних технологій 

та дизайну 

Хустського 

професійного ліцею 

сфери послуг 

Липень-

серпень 



розряду, кравець 5 

розряду 

38 

Пилипчинець 

Емілія  

Василівна 

2003, Міжгірський 

професійний ліцей, 

швачка 4 розряду, 

вишивальниця 4 

розряду 

Швачка 
Швачка,  

вишивальник 

2018, ТзОВ «Сандерс-

Виноградів», довідка б/н 

від 24.07.2018 

2019, встано-влення 

12 тарифного  

розряду 

НПЦ сучасних 

швейних технологій 

та дизайну 

Хустського 

професійного ліцею 

сфери послуг 

Липень-

серпень 

39 

Гурзан 

Петро  

Петрович 

2004, Міжгірський 

професійний ліцей, 

муляр 4 розряду,  

штукатур 4 розряду, 

лицювальник-

плиточник 4 розряду  

2011, 

Житомирське вище 

професійне училище  

будівництва і 

дизайну  

свідоцтво № 191 від 

27.05.2011, муляр 5 

розряду,   

штукатур 5 розряду, 

лицювальник-

плиточник 5 розряду 

Муляр, 

штукатур, 

лицювальни

к-плиточник 

Муляр, 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

2017, КП «Міжгірське 

будівельне управління», 

довідка б/н від 

31.07.2017 

2019, встановлення 

14 тарифного розряду 
ТзОВ «Арка» і «К» 

Липень-

серпень 

40 

Касинець  

Іван  

Васильович 

2004, Міжгірський 

професійний ліцей, 

муляр 4 розряду,  

штукатур 4 розряду,  

лицювальник-

плиточник 4 розряду  

2011, Житомирське 

вище професійне 

училище 

будівництва і 

дизайну, 

свідоцтво № 190 від 

27.05.2011, муляр 5 

розряду, 

штукатур 5 розряду, 

лицювальник-

плиточник 5 розряду 

Муляр, 

штукатур, 

лицювальни

к-плиточник 

Муляр, 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

2017, КП «Міжгірське 

будівельне управління», 

довідка б/н від 

31.07.2017 

2019, встановлення 

14 тарифного розряду 
ТзОВ «Арка» і «К» 

Липень-

серпень 



41 

Цендра  

Марія  

Іванівна 

1972, Львівський  

технікум сільського 

будівництва, 

промислове та 

цивільне 

будівництво, муляр-

монтажник 3 

розряду 

2014, Житомирське 

ВПУ будівництва і 

дизайну, свідоцтво 

№П-СПН 214 від 

30.05.2014, 

муляр 4 розряду, 

штукатур 5 розряду, 

лицювальник-

плиточник 5 розряду 

Муляр, 

штукатур, 

лицювальни

к-плиточник 

Муляр, 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

2018, ТзОВ «Арка» і «К», 

довідка б/н від 03.08.2018 

2019, встановлення 

13 тарифного розряду 
ТзОВ «Арка» і «К» 

Липень-

серпень 

42 

Медулич  

Олександр  

Ігоревич 

2011, Міжгірський 

професійний ліцей, 

слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування 

4 розряду 

Слюсар-

електрик з 

ремонту  

електроуста

ткування 

Слюсар-

електрик з 

ремонту  

електроустатк

ування, 

електромонта

жник з 

освітлення та 

освітлювальни

х мереж 

2018, Міжгірський 

лісокомбінат, довідка № 

5 від 25.07.2018  

2019, вста-новлення 

12 тарифного розряду 

НПЦ 

електротехнічного 

спрямування ВПУ 

№3 м. Мукачево 

Липень-

серпень 

Перечинський професійний ліцей (2 чол.) 

43 
Майдич Василь 

Миколайович 

1976, Перечинське 

МПТУ №13, 

електрога-зозварник 

4 розряду 

 

Слюсар із 

складан-ня 

металевих 

конструкцій, 

електро 

газозварник 

Слюсар із 

складан-ня 

металевих 

конструкцій, 

електро 

газозварник 

2018,  

ПП Шведа В.М. 

(смт. Великий 

Березний), 

довідка  

 

2019,  

12 тарифний розряд 

НПЦ НТЗ ДНЗ 

«Ужгородський 

центр професійно-

технічної освіти» 

 

44 
Мошак Іван 

Іванович  

2021, Хустський 

професійний ліцей, 

слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів  

4 розряду 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспор-

тних засобів, 

рихтува-

льник 

кузовів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспор-тних 

засобів, 

рихтува-льник 

кузовів 

2016,  

ТзОВ «Перечинське 

автотранспортне 

підприємство», довідка  

 

2022,  

13 тарифний розряд 

НПЦ СзРКТЗ 

«Хустський 

професійний ліцей»  

 

 



Тячівський професійний ліцей (6 чол.) 

45 
Копотюк 

Іван Григорович 

 

2003, комп’ютерний  

центр ТОВ 

« АТІК», 

оператор 

комп’ютерного 

набору  І категорії, 

свідоцтво № 075 від 

26.03.2003 

2014,  

м. Київ, 

міжрегіональний 

центр професійно-

педагогічної 

майстерності МВПУ 

зв’язку,  оператор 

комп’ютерного 

набору І категорії, 

свідоцтво 12СВ № 

933009  

від 10.12.2014 

адміністратор 

 

Секретар 

керівника 

(організації,  

підприємства, 

установи), 

адміністратор 

 

2018 

ТзОВ «Галант-Центр» 

м. Тячів 

довідка №2 (І категорія 

ОКН) 

 

2019, 

14 тарифний розряд 
 

Жовтень-

листопад 

46 
Гейцій  

Василь Іванович 

2006,ВАТ 

«Тячівський 

Агрокомплекс», 

Довідка №148, 

від 28.08.2006 

столяр 5 розряду 

 

Столяр, тесляр 

 

Столяр, тесляр 

 

2018, 

ТзОВ 

«Майр-Хольцварен-

Тересва» 

Посвідчення №14-К від 

28.12 

Тесляр 4-го, столяр 5-го 

розряду 

2019, 

14тарифний розряд 

та педагогічне звання 

«майстер в/н ІІ 

категорії» 

НПЦ 

деревообробного 

спрямування з 

професій «Столяр 

будівельний, 

паркетник», 

«Столяр» 

 ДНЗ «Мукачівський 

центр ПТО» 

Січень-лютий 

47 

Куцин Олек-

сандр 

Васильович 

1993, Тересвянський 

ДОК, 

Свідоцтво №58 

від 04.08.1993р. 

столяр 3-го розряду 

Столяр, тесляр 

 

Столяр, тесляр 

 
Не проходив Не атестувався 

НПЦ 

деревообробного 

спрямування з 

професій «Столяр 

будівельний, 

паркетник», 

«Столяр» 

 ДНЗ «Мукачівський 

центр ПТО» 

Квітень- 

травень 



48 
Панькович  

Павло Васильович 

2015 

ТОВ Закарпатський 

навчальний центр 

підготовки та 

перепідготовки 

кадрів; 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

3 розряду; Свідоцтво 

 Серія 12СВ 

№683969 від 

04.03.2015 

 

Електромонта

жник силових 

мереж та 

електроустатк

ування, 

електромонта

жник з 

освітлення та 

освітлювальни

х мереж 

 

Електромонтажн

ик силових 

мереж та 

електроустаткув

ання, 

електромонтажн

ик з освітлення 

та 

освітлювальних 

мереж 

 

Не проходив Не атестувався 

НПЦ Свалявського 

професійного 

будівельного ліцею 

Жовтень-

листопад 

49 

Слава 

 Іван Степа-

нович 

 

 

 

 

Не має 

Електромонта

жник силових 

мереж та 

електроустатк

ування, 

електромонта

жник з 

освітлення та 

освітлювальни

х мереж 

 

Електромонтажн

ик силових 

мереж та 

електроустаткув

ання, 

електромонтажн

ик з освітлення 

та 

освітлювальних 

мереж 

 

Не проходив Не атестувався 

НПЦ Свалявського 

професійного 

будівельного ліцею  

Січень-лютий 

50 

Долженков  

Сергій 

Семенович 

Не має 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

Не проходив Не атестувався 

НПЦ з професії 

слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних засобів 

Хустського 

професійного ліцею 

Січень-лютий 

 

Ужгородське ВПУ ТТХ (4 чол.) 

51 

Деревляник  

Марֹ’яна 

Вікторівна 

1996р.  ПТУ№20,  м. 

Ужгород, кухар 4-го 

розряду, кондитер 3 

розряду, диплом ДН 

№ 015017 від 

30.05.1996р. 

 2011р. Львівське ВПУ 

ресторанного сервісу 

та туризму, 

Кухар,конди

тер 

Кухар,кондите

р 

2019р. 

Ресторан "Долче",  

довідка №  03-03/19 від 

01.03.2019р., 

кухар п’ятого, кондитер 

третього  розряду 

 Ресторан «Чарда», ІІ квартал 



свідоцтво №367 від 

01.10.2011р. 

(присвоєно кухар 5 

розряду) 

52 
Трельо Ольга 

Леонідівна 

1997р. 

Ужгородський 

комерційний 

технікум, 

комерційна 

діяльність, 

продавець 5 розряд, 

Продавець 

продовольчи

х та 

непродоволь

чих товарів 

Продавець 

продовольчих 

та 

непродовольч

их товарів 

не стажувалась не атестувалась 
«Ужгород П.С.Ю.», 

маг. «Вопак», 
ІІ квартал 

53 
Риба Вероніка 

Віталіївна 

2020р. 

Ужгородський 

торговельно-

економічний коледж 

КНТЕУ продавець 5 

розряд 

Офіціант,ба

рмен 

Продавець 

продовольчих 

та 

непродовольч

их товарів 

не стажувалась не атестувалась 
«Ужгород П.С.Ю.», 

маг. «Вопак», 

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

54 
Гарновді Марина 

Василівна 

2001р.,Ужгородськи

й комерційний 

технікум, технік-

технолог, диплом 

АК№14343817 від 

23.02.2001р., кухар 

5-го розряду 

 

Кухар,конди

тер 

Кухар,кондите

р 
не стажувалась не атестувалась Ресторан «Чарда», ІІ квартал 

ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича» (14 чол.) 

55 

Басараб 

Іван 

Іванович 

-------- 

Тракторист-

машиніст 

сільськогос-

подарського 

виробництва 

(категорія 

«А1», «А2», 

«В1»),слюса

р з ремонту 

с/г машин та 

устаткуванн

я, 

Тракторист-

машиніст 

сільськогос-

подарського 

виробництва 

(категорія 

«А1», «А2», 

«В1»),слюсар з 

ремонту с/г 

машин та 

устаткування, 

водій авто-

транспортних 

засобів (кат 

“С”); 

      ------------     ------------- 
ТзОВ 

 «Агро-Лучки» 
квітень 



56 

Габовда  

Юрій 

Юрійович 

2020,  

Головний сервісний 

центр МВС ,  

Регіональний 

сервісний центр ГСЦ 

МВС в 

Закарпатській 

обл.(філія ГСЦ 

МВС), атестат 

спеціаліста, 

практичне керування 

транспортним 

засобом D,В,СЕ, С, 

серія АА №030074 

від 08.07.2020 

 

Майстер з 

 водіння 

 

транспортни

х засобів 

Практичне 

 водіння  

 

Тракторист-

машиніст 

сільськогос-

подарського 

виробництва 

(категорія 

«А1», «А2», 

«В1»),слюсар  

з ремонту с/г 

машин та 

устаткування, 

водій авто-

транспортних 

засобів 

(категорія“С”); 

        ------- ------- 

Хустський 

технічний 

коледж ТСОУ 

  Листопад 

2022 

57 

Грубінка 

Іван 

Іванович 

 

2011 , 

ДПТНЗ  "МПАЛ 

 ім. М.Данканича", 

слюсар з ремонту 

автомобілів 3 

розряду, водій 

автотранспортних 

засобів (категорія 

"С"), диплом 

АК № 41009924 

від 30.06.2011 р. 

  2017 ,Відділ 

ДАІ ГУМВС 

України  в 

Закарпатській 

області,   практичне 

керування 

транспортним 

засобом 

категорії "С" 

Слюсар з  

ремонту 

колісних 

транспортни

х 

засобів 

 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів; водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія 

«С»); 

 

 

2018, 

ПП «Переста М.М.»,  

довідка 

№ 4  від 

29.01.2018 

 

2020, 

13 тарифний 

розряд 

 

НПЦ на базі  

Хустського 

 професійного 

 ліцею 

Жовтень- 

2022 

Квітень - 2023 

58 

Земко 

Войтех-Тібор 

Войтехович 

 

--------- 

Електро- 

монтер з 

 ремонту і 

 обслугову- 

вання 

електроуста

Електро- 

монтер з 

 ремонту і 

 обслугову- 

вання 

електроустат-

2018,ПАТ 

«Мукачівський завод 

«Точприлад»  довідка 

 №26 від 12.11.2018 

 

2019, 

11 тарифний розряд 

 

НПЦ 

 електротехнічного 

спрямування на базі 

ВПУ №3 м.Мукачево  

Травень 2023 



т-кування 

 

кування, водій 

автотранс- 

портних 

засобів 

(категорія 

«С»); 

59 

Орел 

Тетяна  

Василівна 

 

Мукачівський завод 

залізобетонних 

виробів і 

конструкцій 

Посвідчення №15 

слюсар з ремонту 

автомобілів п’ятого 

розряду, 

електрозварник 

ручного зварювання 

4 розряду від 

22.06.2016 

Слюсар з 

 ремонту 

колісних 

транспортни

х засобів, 

рихтувальни

к  кузовів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів, 

рихтувальник  

кузовів, водій 

автотранс-

портних 

 засобів 

(категорія 

«С»); 

2016, 

ВАТ «Мукачівський 

завод залізобетонних 

виробів і конструкцій, 

довідка 

 № 15 від 22.06.2016 

2020 , 

14 тарифний розряд 

 

НПЦ на базі  

Хустського 

 професійного 

 ліцею 

Лютий 2023 

60 

Когутич  

Іван  

Дмитрович 

 

--------- 

Тракторист-

машиніст 

сільськогос-

подарського 

виробництва 

(категорія 

«А1», «А2», 

«В1»),слюса

р з ремонту 

с/г машин та 

устаткуванн

я 

Тракторист-

машиніст 

сільськогос-

подарського 

виробництва 

(категорія 

«А1», «А2», 

«В1»),слюсар з 

ремонту с/г 

машин та 

устаткування, 

водій авто-

транспортнихз

асобів 

(категорія 

“С”); 

------- 

2022                                              

, 

12 тарифний розряд 

 

ПП «Тимко І.Ю.» Квітень 2023 

61 

П’ятак 

Мар’яна 

Федорівна 

-------- 

Офіціант, 

 бармен 

 

Офіціант, 

бармен 

 

2018, 

ПП Мучичка Н.П.,  

довідка №2  

від 26.01.2018 

 

2019, 

14 тарифний розряд 

 

НПЦ на базі  

Ужгородського ВПУ 

торгівлі і технологій 

харчування 

Листопад 

2022, травень 

2023 

62 

Савка  

Олександр 

Васильович 

2012, 

ДПТНЗ «МПАЛ 

ім.М.Данканича, 

тракторист-маштніст 

сільсько-

Тракторист-

машиніст 

сільськогос-

подарського 

виробництва 

Тракторист-

машиніст 

сільськогос-

подарського 

виробництва 

----------- 
2016,  

12 тарифний розряд 

КП  радгосп-завод 

«Кальницький» 
Квітень 2023 



господарського  

(лісогосподарського) 

виробництва (кат. 

«А», «В», «С»), 

слюсар з ремонту 

сільського сподар- 

ських машин та 

устаткування , водій 

автотранспортних 

засобі кат. «С»).,  

2012,   ЦДТН 

 Закарпатської ОДА в 

Мукачівському р-ні, 

Посвідчення 

тракториста-

машиніста АС 

№082430 від 

28.02.2012 

(категорія 

«А1», «А2», 

«В1»),слюса

р з ремонту 

с/г машин та 

устаткуванн

я 

(категорія 

«А1», «А2», 

«В1»),слюсар з 

ремонту с/г 

машин та 

устаткування, 

водій авто-

транспортнихз

асобів 

(категорія 

“С”); 

63 
Сопочкін Юрій 

 Михайлович 

1974, 

Завод Мукачів-

прилад 

слюсар-зборщик 

ІІІ розряду 

(запис у тр.кн. нак. 

№4/б від 14,03,1974) 

 

Електро- 

монтер з 

ремонту і 

обслуговува

ння 

електроуста

т-кування 

 

Електромонте

р з ремонту і 

 обслугову- 

вання 

електроустат-

кування, водій 

автотранс- 

портних 

засобів 

(категорія 

«С»); 

2018, 

ПАТ  

«Мукачівський 

Завод «Точприлад», 

довідка №1  

від 25.01.2018 

2020, 

12тарифний розряд 

 

НПЦ 

 електротехнічного 

спрямування на базі 

ВПУ №3 м.Мукачево 

Травень-

червень 2023 

64 

Софілканич 

 Василь 

Васильович 

1980, 

В/ч 14312 

ІV розряд 

електрослюсар 

№ 11/17 від 

27.05.1980 

 

Електро- 

монтер з 

 ремонту і 

 обслугову- 

вання 

електроуста

т-кування 

 

Електро- 

монтер з 

ремонту і 

обслуговуванн

я 

електроустат-

кування, водій 

автотранс- 

портних 

засобів 

(категорія 

«С»); 

2018р. 

ПАТ 

 «Мукачів-ський завод 

«Точприлад», 

довідка №2 від 

29.01.2018 

2022, 

12 тарифний розряд 

 

НПЦ 

 електротехнічного 

спрямування на базі 

ВПУ №3 м.Мукачево 

Травень-

червень 2023 

65 

Шаленик  

Василь 

Михайлович 

2020, 

Хустський 

професійний ліцей,, 

Слюсар з 

 ремонту 

колісних 

Слюсар з 

ремонту 

колісних  

2018, 

ПАТ «Мукачівський  

завод «Точприлад», 

2021, 

14 тарифний 

 розряд 

НПЦ на базі  

Хустського 

 професійного 

Травень 2023 



слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів  1-2 розряду 

Р20 №011898 від 

17.04.2020 

 

транспортни

х 

засобів, 

рихтувальни

к  кузовів 

транспортних 

засобів, 

рихтувальник  

кузовів, водій 

автотранс-

портних 

засобів 

(категорія 

«С»); 

довідка№3 

25.01.2018 

  ліцею 

66 

Шаленик  

Іван  

Іванович 

1982, 

Мукачівське СПТУ 

№1, тракторист-

машиніст широкого 

профілю, довідка № 

63 від 06.04.2019 

тракторист-машиніст  

3 класу, посвідчення 

БР №512347 від 

17.07.1982р. 

2015, 

Центр ДАІ,водій 

 автокатегорії 

"А, В, С, D", 

посвідчення 

 ВХХ  

№ 755481 від 

05.06.2015 

2020,  

МВС, Головний 

сервісний центр, 

Атестат 

спеціаліста,навчання 

керування 

транспортними 

засобами, 

 АА №038259 

від 26.11.2020 

 

Майстер з 

 водіння 

 

транспортни

х засобів 

Практичне 

водіння 

автомобіля 

 

Електро- 

монтер з 

ремонту і 

обслуговуванн

я 

електроустат-

кування, водій 

автотранс-

портних 

 засобів 

 (категорія 

«С»); 

-------      -------- 

Хустський 

технічний 

коледж ТСОУ 

 листопад 

67 
Швед Сергій 

Сергійович 

2008, 

ДПТНЗ "МПАЛ  

ім.М.Данканича", 

слюсар з ремонту 

автомобілів   3 

розряду, водій 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортни

х 

засобів;  

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів; водій  

автотранспорт

2018, 

 ПП «Переста М.М.»   

довідка 

 № 2  від 

29.01.2018 

 

2020, 

13тарифний розряд 

 

НПЦ на базі  

Хустського 

 професійного 

 ліцею 

Впродовж 

року 



автотранспортних 

засобів (кат.С) 

диплом АК  

№ 34540450 

від27.06.2008 

 

 

них   засобів 

(категорія 

«С»); 

 

 

68 

Яцик 

Микола 

Олександрович 

2010, 

ПП Переста 

4 робітничий розряд,  

посвідчення 5 

від 17.08.2010 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортни

х 

засобів;  

 

 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів; водій 

автотранспорт

них  засобів 

(категорія 

«С»); 

2018, 

 ПП «Переста М.М.» 

довідка 

№3 від 25.01.2018 

 

2018, 

14 тарифний розряд 

НПЦ на базі  

Хустського 

 професійного 

 ліцею 

Травень 2023 

ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» (6 чол.) 

69 

Орос 

Інна 

Олександрівна 

1990, 

СПТУ№3, 

м. Харків, муляр-

штукатур четвертого 

розряду 

Лицювальни

к-плиточник 

четвертого 

розряду, 

муляр,штука

тур пятого 

розряду 

Муляр, 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

2017, 

ДП «Фортуна» ТОВ 

«Іршавське РТП», 

довідка №16 від 

17.01.2017 

2018, 

13 тарифний розряд 
 

ДП «Фортуна» ТОВ 

«Іршавське РТП» 

Протягом 

року 

70 

Попович 

Ірина 

Олександрівна 

1987, Конотопський 

будівельний 

технікум 

транспортного 

будівництва, муляр, 

штукатур, плиточник 

4 розряду 

Муляр, 

лицювальни

к-

плиточник, 

штукатур 

пятого 

розряду 

Муляр, 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

2017, 

ДП «Фортуна» ТОВ 

«Іршавське РТП», 

довідка №15 від 

17.01.2017 

2018, 

13 тарифний розряд 
 

ДП «Фортуна» ТОВ 

«Іршавське РТП» 

Протягом 

року 

71 

Бокотей  

Ганна  

Петрівна 

2014, 

ТОВ «Закарпатський 

навчальний центр 

підготовки та 

перепідготовки 

кадрів», 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

третього розряду  

Електромон

тер з 

ремонту та 

обслуговува

ння 

електроуста

ткування 

п’ятого 

розряду 

Електромонте

р з ремонту і 

обслуговуванн

я електроуста 

ткування, 

водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія 

«С») 

2018, 

ПАТ «Ільницький завод 

механічного 

зварювального 

устаткування», 

посвідчення 

№13 від 28.02.2018 

2019,  

13 тарифний розряд 

 

НПЦ 

електротехнічн

их технологій 

(на базі 

Свалявського 

професійного 

будівельного 

ліцею) 

 

Протягом 

року 

http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158


72 

Кивеждій  

Василь 

Антонович 

- 

Електромон

тер з 

ремонту та 

обслуговува

ння 

електроуста

ткування 

п’ятого 

розряду 

Електромонте

р з ремонту і 

обслуговуванн

я електроуста 

ткування, 

водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія 

«С») 

2018, 

ТзОВ «Виноградар», 

довідка 

№ 1 від 11.10.2018 

 

2019,  

14 тарифнийрозряд та  

педагогічне звання 

«Майстер 

виробничого  

навчання  другої 

категорії» 

 

НПЦ 

електротехнічн

их технологій 

(на базі 

Свалявського 

професійного 

будівельного 

ліцею) 

 

Протягом 

року 

73 

Кручаница  

Іван 

Олександрович 

1987, 

СПТУ-32 с.Білки, 

механізатор 

тваринницьких 

ферм, електрик 

третього розряду; 

2009,  

Львівський 

навчально-

технологічний 

комбінат, електро 

газозварник п’ятого  

розряду 

Електрогазо

зварник 5 

розряду 

Електрогазозв

арник, 

рихтувальник 

кузовів 

2018, 

ТзОВ «Вітос», довідка 

№6 від 11.10.2018 

2019,  

14 тарифний розряд 

НПЦ новітніх 

технологій 

зварювання (на 

базі ДНЗ 

"Ужгородський 

центр 

професійно-

технічної 

освіти") 

 

Протягом 

року 

74 

Скоблей 

Євген 

Євгенович 

2009, 

Львіський 

навчально-

технологічний 

комбінат, 

електрогазозварник 

п’ятого розряду 

Електрогазо

зварник 5 

розряду 

Електрогазозв

арник, 

рихтувальник 

кузовів 

2018, 

ТзОВ «Вітос», довідка 

№5 від 11.10.2018  

2019,  

14 тарифний розряд  

 

НПЦ новітніх 

технологій 

зварювання (на 

базі ДНЗ 

"Ужгородський 

центр 

професійно-

технічної 

освіти") 

Протягом 

року 

ПТУ № 33 смт В. Березний (1 чол.) 

75 
Слюсарчук 

Оксана Юріївна 

1993 р., 

УКК Зак. ОБУ, 

четвертий розряд з 

професії швачка 

жіночого легкого 

одягу з умінням 

кроїти, свідоцтво № 

Швачка Швачка - - ТОВ «Березнянка» 
Квітень-

травенеь 

http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
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http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
http://liceumsv.at.ua/index/navchalno_praktichnij_centr_elektrotekhnichnikh_tekhnologij/0-158
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https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri
https://www.dnzucpto.com.ua/kopiya-navchalno-praktichni-centri


3743 від 

02.07.1993 р.    

ВПУ № 34 м. Виноградів (10 чол.) 

76 

Горобець  

Іван 

Іванович 

1981, 

Іршавська  

автошкола 

слюсар 3 розряду 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортни

х засобів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів; водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія «C  

2018, 

с. Підвиноградів 

ТзОВ ”ДІМ”, 

(штукатур четвертого 

розряду) 

довідка   

№137 

від 02.08.2018 

2019, 

встановлення 

 14 тарифного 

розряду 

 

 ПрАТ «ПМК-78» 
ІV-І квартал 

77 

Гельбіч 

Василь 

Васильович  

1992 

Республіканський 

центральний авто 

навчальний 

комбінат,  

право навчання 

водінню 

автотранспортних 

засобів 

2020, 

Хустський 

професійний ліцей, 

слюсар з ремонту 

колісних  

транспортних 

засобів 1-2 розряду. 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортни

х засобів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів; водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія «C 

 

не проходив 

2018, 

підтвердження  14 

тарифного розряду 

ПрАТ «ПМК-78» ІV-І квартал 

78 

Староста 

Василь  

Васильович 

1988, 

СПТУ№34 

 м. Виноградів, 

тракторист-машиніст  

3 класу, 

 слюсар 3 розряду 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортни

х засобів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів; водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія «C 

 

не проходив не атестувався ПрАТ «ПМК-78» ІV-І квартал 

79 

Андрашко 

Мар’яна 

Михайлівна 

2003, 

Виноградівський 

технологічний 

коледж 

Мукачівського 

технологічного 

Електромон

тер з 

ремонту і 

обслуговува

ння 

електроуста

Електромонте

р з ремонту і 

обслуговуванн

я 

електроустатк

ування; водій 

не проходила не атестувалася 

ФОП «Ковач Й.Й.» 

(електролабораторія

, с. Бене 

Берегівського району) 

 

ІV-I квартал 



інституту, 

 електрослюсар з 

ремонту  обладнання 

розподільних 

пристроїв третього 

розряду 

 

ткування автотранспорт

них засобів 

(категорія 

«C») 

90 

Сокал  

Іван  

Федорович 

2019, 

ВПУ №34 

 м. Виноградів, 

 електромонтер з 

ремонту 

електроустаткування 

четвертого розряду 

Електромон

тер з 

ремонту і 

обслуговува

ння 

електроуста

ткування 

Електромонте

р з ремонту і 

обслуговуванн

я 

електроустатк

ування; водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія 

«C») 

 

 

не проходив не атестувався 

ФОП «Ковач Й.Й.» 

(електролабораторія

, с. Бене 

Берегівського району) 

 

ІV-I квартал 

91 

Онисько 

Василь 

Андрійович 

2020,  

Хустський 

професійний ліцей, 

слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 2 розряду 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортни

х засобів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів; водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія «C 

 

не проходив 

2021, 

підтвердження  14 

тарифного розряду 

ПрАТ «ПМК-78» ІV-I квартал 
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Онисько 

Василь  

Васильович 

2020, Хустський 

професійний ліцей, 

слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 2 розряду 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортни

х засобів 

Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів; водій 

автотранспорт

них засобів 

(категорія «C 

 

не проходив 

2020, 

встановлення 

13 тарифного розряду 

ПрАТ «ПМК-78» ІV-I квартал 
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Гусак 

Андріана 

Павлівна 

2001 

ВПУ№34 м. 

Виноградів, 

оператор 

обчислювальних 

машин 1 категорії 

Оператор з 

обробки 

інформації 

та 

програмного 

забезпеченн

я 

Оператор з 

обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

2018, 

ТзОВ 

«Ортекс» 

 (обліковець з реєстрації 

бух даних) 

довідка №234 

вид.28.12.2018 

2019, 

встановлення  

13 тарифного 

розряду 

ФОП «Кус С.І.» І-ІІ увартал 



 


