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Комiсiя в складi:

IIIFрБАкА с.л. - начальника управлiння .Щержпрацt у
Полтавськiй областi;

ГРИНЮКА В.А. - начальника вiддiлу нагляду в
машинобудуваннi та енергетицi управлiння
,Щержпрацi у Полтавськiй областi;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоплавнiвського
навчаJIьно-методичного вiддirry ДП ГНМЦ

АФонIнА с.о. - голови профспiлкового KoMiTeTy ПрАТ
<Полтавський ГЗК>

Голови:

членlв KoMlclr:
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