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Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:
CMipHoBa О,В. - IIачальника упраRлillня нагляду в промисловостi iHa

об'сктах пiдвищеноi небсзлеки Головного
управлiння,Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

тименка А-в_ - начальника вiддiлу нагляду за обlсктами
котлонагляду та пlдйомними спорулами управ"tiння
нагляду В лромисловосгi i на об'сктах пiдвищенот
небезпеки Головного управлiння ffержпрацi у
киiвськiй областi

мартиненка В.в. - заступцика начальника вiддiлу нагляду на
виробницr.вi i об'сктах пiдвищеноТ небезпеки
Головного Управлiння.Щерrкпрацi в Киiвськiй
обласr i

NI. Киiв

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника !епартаменту охорони праui
Федерацij лрофспiлок Украiни (за згодою)
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Голова KoMiciI
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