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засiданвя KoMicii з перевiрки знань
з питань охоронrl працi

l3.12.20l9 р. м. КиТв

.- 
Комiсiя у складi:

Голови KoMicii:

CMipHoBa О.В. - начальника упраыIiння нагляду в промисловостi i на

об'скгах пiдвищеяоТ небезпеки Головного

управлiння .Щержпрачi у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка д.В. - начальника вiддiлу нагляду за об'скгами
котлонагляду та пlдйомними спорудами управлlння
нагляду в промисловосr i i на об'скгах пiдвишеноi
небезпеки Головного управлiння ,Щержпраui у
киiвськiй областi

мартиненка В.в. - заступника начiulьника вiлдiлу нагляду на

виробництвi i об'скгах пiдвиценоi небезпеки
Головного Управлiння ,Щержпрацi в КиiЪськiй
областi

Мацiяrцка В.А. - засryпника керiвника департаменту з охорони прачi
Федерацii профспiлок УкраТни, (за згодою)
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