
дп "голоl]lIиЙ нАвчАльнO-мЕ']!личнt4ti цЕн,!,|, лгржl!рАцI"
(дп "гнмll,')

протокол J\b 443-19

засiдання KoNlicii з перевiрки зна}tь
] питань охороllц працi
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Комiсiя у склалi:

Голови KoMicii:

CMipHoBa О.В. - начальника управлiння иагляду в промисловостi i на
об'ектах пiдвищеноТ небезпеки Головного
управлiння !ержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка Д,В, - начальника вiддiлу ltагляду за об'сктами
котлонагляJ) r а пiдйомними спорудами улравлiння
нагляду в промисловостi i на об'сктах пiдвищеноi
небезпеки Головного улравлiння !ерiкпрашi у
ки'iвськiй областi

Мартиненка В.В. - заступника начальника вiддiлу нагляду lla
виробництвi i об'сктах пiдвищевоI небезпеки
Головного Улравлiння !ержгtрачi в Киiвськiй
областi

Мацiяшка В,А, - заступника керiвника Департаменту охорони працi
Федерацii профслiлок Укра'iни (за згодою)
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