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засiдання KoMicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

09.09.202l р.

Комiсiя у складi:
Голови KoMicii:

Дiдуха А.М, - начмьника вiддiлу нагляду в ДПК, СКС та зв'язку
управлiння нагляду в промисловостi i на б'скгах
пiдвишеноТ небезлеки Головного управлiння
!ержпраui у Киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Смолянця В.С. - засryпника начальяика вiддiлу на1.ltяду на
виробничтвi i на об'скгах пiдвищеноi небезпеки

управлiння нагляду в промисловостi i на об'скгах
лlдвишеноТ небезпеки Головного улравлiння
!сржпрачi у Киiвськiй областi

Черновола О.В. - головного державного iнспекгора вiддiлу нагляду за
об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортi управлiння нагляду в промисловостi i
на об'скгах пiдвищеноТ небезлски Головного
управлiння !ержпрацi у Киiвськiй областi

- застулника керiвника !епартаменry з охорони лрачi
Федерацiт лрофспiлок Украiни (за згодою)

м. киТв

Мацiяшка В.А.
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