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створена на пiдставi наказу Улравлiння .Ц,ерrкrrраlli у Полтавськiй областi вiл

23.12.2020 року J\t 5З перевiрила знання ]ак(,l]оl|авчи\ aKTiB з питань охорони

працi:
сСистема стандартiв безпеки працi, Охорона ttрацi i tlромислова безпека у
будiвництвi (,ЩБН А.3,2-2-2009> (НПАОП 45.2-7.02-12) у наступних працiвникiв:
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Голоф KoMicii Щербак С,Л.

Сеник о.О.


