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Комiсiя у складi:

м. КиТв

Голови комiсiI.Щержпрачi:

Сажiснка В.В. - т.в,о. Голови .Щержпрачi

Заступника голови KoMiciT Держпрацi :

Iгнатова о.М.

Членiв KoMiciT:

Шавернева В,В. - головвого сrtсlliалiс га вiд,liлу наглялу у булiвниttтвi,
коtлонаt,ltялi. на граttспорr i та зв'язку деларrамснт),
нагляду D промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi
небезпеки Держttрацi

Мацiяшка В,А. - застчllника ксрiвника:tепартаменry з охорони працi
ФелсрацiТ профспiлок Украiни. (за згодою)

- засryпника дирекtора ДелартаменrJ- - начitльник
вiппiлу наглялу в ме.lалургii, машинобудуваннi та
енергетиtti лепартаменry нагляду в промисловостi i
lra об'скt,ах Iti]tвищеноТ небезпеки r[ержпрачi
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