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засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охоронш працi

2З,09 ,202| р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

Мартиненка В.В, - начitльttика вiдliлу наглялу на виробпичтвi i на

об'сrгах пiдвищенноТ небс tпеки уttравлiння нагля.l1

в промисловостi i на об'скгах ltiдвищенноТ небезпеки
Головного управлiння .Щержпраrri у КиТвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Семендяй М.М. - голавного державного iнспекгора вiллiлу наглялу за

об'скгами котлонагляду, пiдйомними спорудами та
на транспортiуправлiння нагляду в промисловостl l

на об'скгах пiдвищеноТ небезпеки Головноlо
управлiння ,Щержпрацi у КиТвськiй областi

м. К иiв

Мацiяцка В.д. - заступника керiвника ,Щепартамевry з охорони працi
Федерацii профспiлок УкраТни (за зго,rою)

Ковмьчука А.В. - головнога державного Iнспектора вlдIllлу нагляду у
бlлiвничrвi 1правлiння наглял1 в промисловосгi i на

об'скгах пiдвищенот вебезпеки Головного

управлtння ,Щержпрачi у Киiвськiй областi
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Анатолiй
Вололимирович

Грушев
Свгенiй
Юрiйович
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Володимирович

Кузьменко

оrексiй
Олександрович

Мошура
Юрiй
Володимирович
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Сергiй
васильович

Сдмус€в
Антон
миколайович

Олександр

степанов
Роман
Олександрович

Сергiй
Генрiхович

ш€п€ль
Вадйм
Сергiйович
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шпплькоuський
Анаюлiй
Володимирович

Тов "дльtlа М' не злавав нпАOп 0,00.1,76_15

ненко В,В,

Семендяй М,М.

голова koMicii

Члени KoMiciT:

6.вальчук А.В,

Мацiяшко В.А,

Дцlд sиjачi] 2] 09 202l


