
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЧЕРНІГІВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ У

ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Кирпоноса, ЗО, м. Чернігів, 14000, тел. (0462)77-47-53, телефакс 67-52-47

Дозвіл Держсанепідслужби МОЗ на
проведення робіт з джерелами іонізуючих

випромінювань в установах України

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ № 18.2.4-23/985



1. Установа: Державне підприємство „ Чернігівський експертно-
технічний центр Держпраці"
вул. Красносільського, 89 м. Чернігів, 14026, т. 626-801
Е-гпаіІ: -

2. Підрозділ установи (об'єкт), який одержує паспорт: відділ технічного
діагностування лабораторія неруйнівного та руйнівного контролю,
тел 617-294
Е-таіІ:-

3. Посадова особа, відповідальна за радіаційну безпеку в установи (на
об'єкті): заступник начальника Худотеплий Сергій Борисович, . < . . , .
наказ №179 від 25.11.2014р.

4. Дозволяються роботи з джерелами:

Вид і характеристика джерела

І.Роботи з відкритими
джерелами

П.Роботи з закритими
джерелами

Ш.Роботи з пристроями, що
генерують ЇВ
Рентгенодефектоскопічний
апарат „Арина-02"
(V - 140-170 кВ)
зав. № 6766, 1994 р. в.

ІУ.Інші роботи з джерелами

Вид і
характер

робіт

нестаціонарна
виробнича
рентгенівська
дефектоскопія

Місце
проведення

робіт

Чернігівська
область

Обмежув.
умови

Проведення
інших робіт
заборонено



5. Санітарний паспорт виданий на підставі: акту санітарно-
епідеміологічного обстеження ДП „ Чернігівський експертно-технічний
центр Держгірпромнагляду України" від 20-21 листопада 2014р.,
документів з радіаційної безпеки та радіаційного контролю згідно
додатку 2 до п. 3.2 ОСПЗРБУ-2005.

6. Санітарний паспорт дійсний до „26" листопада 2019р.

державного
я м. Чернігова

Н.Г.Курило

арного паспорта „01" липня 2015 р.

ВикоІ
Краснопольська Г.В.
лікар з гігієни праці Чернігівського міського
Управління Головного управління
Держсанепідслужби в Чернігівській області
774271
Василець Н.Є.
Зав.сангіг лабораторією, лікар з радіаційної
гігієни Чернігівського міського відділу
лабораторних досліджень ДУ «Чернігівський
обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України»
(П.І.Б., посада, телефон)

Вручено:

№

1

2

Установа

ДП « Чернігівський
експертно-технічний
центр»
Чернігівське міське
Управління ГУ ДСЕС
в Чернігівській
області

Дата Відмітка про
вручення

Санітарний паспорт продовжений на підставі:
до „ " 20 р.
Головний державний
санітарний лікар м. Чернігова


