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Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

CMipHoBa О.В. - llачальника управлitlня нагляду в промисловостi i на
об'ск гах пiдвищено] нсбсзпеки Головного
управлiння,Щеря<прачi у КиТвськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка д.В. - нач!lльника вiддiлу нагляду за об'сктами
котлонаtляду r а пiдйомниvи спорулами управлiння
нагляду в промисловостi i на об'ектах пiдвищеноi
небезлеки Головного управлiння flержлрачi у
киIвськiй областi

мартиненка В.в. - заступника начальника вiддi.,lу нагляду на
виробництвi i об'ектах пiдвищеноi небезпеки
Головного Управлiння !ержпрачi в КиТвськiй
облас гi

м. КиТв

Мацiяшка В.д. - заступника керiвника Делартаменту охорсrни працi
Федерацii профспiлок УкраIttи (за згодою)



Holla
пa,l,гiKoc,llla

Бойчук
Марiя
АрхипiвIIа

ItатаJliя
Володимирiвrtа

Володимир
михайлович

А"дрi;
Валерiйович

Bi,Uli:lclrltяM

завi/lувач
Bi:utirlcrllrяM

Ri](лiлсIUlям

старulий T,ехtliк

Bi,m{iJly ДГЗ СБУ

створепа на пiдставi llаказу ГоловIIого уrравлitlпя l|сржltрацi у Киiвськiй областi Bi,ul7.09.19 р.
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