
дп "головниЙ ндвчдльно_мЕтодичниЙ цtrнтр дЕржпрлцl"
(дл "гнмц")

протокол лъ 22014-19

засiдання KoNricii з перевiрки знань
з пи,t,ань охорони працi

l5.1 1.20l9 р. м. Киiв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

CMipHoBa О.В. - начальника управлiння нагляду в лромисловостi i на
об'сктах пiдвищеноi нсбезлеки Головного
управлiння !ержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка А.В, - начальника вiдцiлу нагляду за об'сктами
ко lлонагляду га пiдйомними спорудаvи управлiння
наlляду в промисловосгi j на об'сктах пjдвищеноТ
небезлеки Головного управлiння [ержпрацi у
киjвськiй областi

Мартиненка В.В. - заступника начilльника вiддiлу нагляду на
виробництвi i об'сктах пiдвищеноТ небезгlски
Головного Управлiння !ержпрачi в Киiвськiй
обласгi

Мацiяшка В.Д. - заступника керiвника Департаменту охорони працi
Фелерачii лрофспiлок УкраТни (за згодою)
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