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Комiсiя в складi:

Голови:

членlв KoMlcll:

дп.гоJ,lовний нлвчлльнo.мЕтодичний цЕнтр дЕржпрлцI,,
ЦПdНМЦll)

протокол }l! 22l _20

засiдання KoMicii з перевiркп знань
з питань охоронп працi

м. Горiшнi Плавнi

щЕрБАкА с.л. - начальника управлiння ,Щержпрацi у
Полтавськiй областi;

БЕспАловА в.О. - головного державного iнспектора вiддiлу
нагляду в машинобудуваннi та енергетицi
управлiння Щержпрацi у Полтавськiй обл.;

АстАховАв.М. -начальникаГорiшньоп,,rавнiвського
навчально-методичного вiддiпу,ЩП ГНМЩ

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



створена на пiдставi наказу Управлiння .Щержпрацi у Полтавськiй областi вiд
01.10.2018 року Nч 1lЗ перевiрила знання законодавчих aKTiB з литань охорони
працi:
<Правила охорони працi пiд час роботи з iнструментами та пристроями)
(НПАОП 0.00-1.71-1З) у наступних слухачlв:
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Голова

II;lени KoMici

Щербак С.Л.

ов В.о. ов В.М.

Афонiн С.О.


