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пРотокоЛ JTe 95/1-2l

засiдання KoMicii з перевiркtл знань
з питань охоронн працi

21.05.202l р.

Комiсiя у склалi:

Голови комiсii.Щержпрацi:

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

м, КиТв

Засryпника голови KoMiciT:

Семчука P.I. - начальника Головного управлiння rfержпраui у
киiвськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка А,В, - засryпника начальника управлiння - начбцьника
вiддiлу нагляду за об'скгами котлонагляду.
лiдйомними спорудами га на транспоргi управлiння
нагляду в проvисловосli i на об'(кIах пiлвишеноТ
небезпеки Головного управлiння [ерхспрацi у
китвськiй областi

Мартиненка В.В. - начмьника вiдцiлу нагляду на виробничтвi i на
об'гктах пiдвицсноi небезпски управлiння Hat ля.lч в
промисловостi i на об'скгах пiлвишеноi tlебезпеки
Головного управлiння rI|ержпрачi у КиТвськiй
областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника лепарr,аментl,з охорони прачi
Фелерачii профспiлок УкраТни. (за зголою)
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Голова KoMicii Дсрlкпрацi

Засryпник голови KoMicii

Члени KoMicii:

Сажiснко В,В,

ртиllенко В В

]\4ацiяшко В,А

Лата MJl8ч 2l 05 20]l


