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Мдртиненко В. В. Заступник нача,rьника вiддiлч на.ляду на виробництвt l

об'сктiв пiлвицено-r небе]пеки ) пра&пiння наглядJ в
проvисловостr i на об'aкт|в лiдвиценоl небезIIеки Головного
управлiння Держllрац; у Ки]вськiй об]асIl

Шпкало В. А. Гоlовний дерrкавний iнспектор вiллiп1 нагля]1 на
виробництвi i об'€ктiв пiдвищеноi небезпеки управлiння
нагляду в промисловостi i на об'сктiв пiдвищеноi небезпек
Головного управliння Дер)кпрацi v КиТвськiй об-lастi:

- Крутов В. В. Головний дерrкавний iнспектор вiдцrлу нагляду на
виробництвi i об'сктiв пiдвищеноI небезпеки управ.liння
нагляду в лромисловосri iHa об'екгiв пiдвиценоi небезпеки
Головн^l^\ппiвлiннq ДегжппаUi \ киТвськiй пбласIi.
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допомоrи потерпiлпм вiд нещасного випддку, Здконодавство Украi'пл l|po охоропу працi, ор| двiJацiю роботп
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- НIIАОII 0,00-1,80-18 (Правила охорони прач| пiл час ёксплуа|2uii Еантаiýопцlймальних Kp8HiB,
пiдiймальниI пристроiв i вiдповИного обладнrпяя);
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