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протокол лъ 404-19

засiдання KoMicii з перевiрки fнань
з питань охорони працi

08.J1,20l9 р. м. КиТв

Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

CMipHoBa О.В. - начальника управлiння нагляду в промисловостi i на
об'сктах пiдвищеяоТ небезпеки Головного
управлiння,Щержлраrri у Киiвськiй областi

Члеrliв KclMicii:

'l'и менка А.В, - начальника вilt.цiлу нагляду за об'ск,l,аlчlи
ко lлоllагля_Lу Ia пlдйомниvи спtlр5 лаvи упрltвлiння
нагляду в ttрr,мисловосti i на об'гкгаr, tti_tвиlцеttоi
небезпеки Головного управлiння !ержпраlti v
киiвськiй областi

Мар,rиненка В.В, - заступника начальника вiддiлу нагляду |la
виробничтвi i об'сктах пiдвищеноi небезпеки
Головного Управлiння !ержпрацi в Киjвськiй
областi

Мацiяшка В.Д. - заступника ксрiвника !епартаменту охорони праtli
Фелерачii профспiлок УкраТни (за згодоlо)
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