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Комiсiя у складi:

Го.,rови KoMicii .Щержпрачi:

Сажiенка В.В. - т.в.о. Голови.Щержпрачi

м. Киiв

Засryпника голови KoMicii:

Семчука P.I. - начаtьника Головного управriння ,Щержпрачi у
киi'вськiй областi

tlленiв KoMicii:

тименка д.в. - заступника начальника управлiнrrя - пача,льника

вiддйу нагпя,ry за об'€кгами кOглонагляду ,

пiдйомними спорулами та на транспоф упраеliння
нiгляду в промисловоgгi i на об'скгах пiдвищеноТ

цебезпеки Головного 1тlравлiння ,Щержпрачi у
киiвськiй областi

Мацйшка В.д. - засryпника керiвника департамекry з охорони прачi

Фсдерацii профспiлок Украiни, (за згодою)

Баношенко Н.М. - вик,lадача Дерхсавного пiдприемства "Головний
нtlвчаJlьцо-мgтодичний цент Держпрацi" (за

згодою)
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