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кДМ, яrшсА_БузъкА рАйоннА дЕрхtАв нА АдмIш стр лцIя

роз ш о р я д жt Е н н я
м. Кам'янка-Бузьtса
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,, у/?/цз-а s//9

iнвентаризапiТ вiдхtrдiв. якi
;iд rд i lt i cT,pilT, и Bil ll }i т,t-,i;l; тор i ii, та

2, Pai.ioliHiГt KoMiciT:

0б вересня 201 9 року вiдгlсlвiлltо ;itо Гlоtэя:titу !lрi}{Jедея;i{я дr,р;сiiвт l<эТ

i чвентаризацiТ радiоакти Bl-t и х вiд,ходti в.

З. Кон-гроJIъ за викс}нанням розпоряд)riеr{ня залt:illlак} за собок,-.

IIерший застуIrник голови -/rйЁ А.С. Вашкiвськиr1ра$ мiнiстрацiТ

#ryесб.ц4 асэ/е/о7

Про провеdення
7 -i d epatc ав но i iH в ен mар аз а цii
р adio акm iiBH uх Bi dхо d i в

Вiдповiдно до ста,гей б i З9 Закону УкраТни <ГIро плiсшелзi леlrж*нчi
алмiнiстраrlii>> та Fiа вl4ItоI{ання Г{орядку прOведен}jя дерхiавноТ iъiвсгtт,а;эи:зililiТ

радiоактивFlих вiдходiв (НП З06.5,0412,059-2002i, затRерlt?{tенrfгi] наказоN,t

,|{сЁжавt-tого KoMiTeTy ядерного регулюванFlя УкраТни вiдт. 1 ].02.20t}З -}{с27:

i. С]твrэрити районну iгtвентарrлз;iцiйтrу Ko:vtici}o з проведеilЕiя 7-Т дер;iсавл+tзТ

шеребувають у &tе.}ка,ч лiдrторялкованi.lх
затвердити iT склад згiдно з додатком.

2.1. Провести державну iнвентарлrзацiю радiоактивllих вiдходiв до

ffiilй:2



liодаток
до розпоряiliкення ilершJOг{.}
,iаступника l.f}лоl]Ij

Fi;rls' я tэка-Б_чз ько i рай clH ноТ

держаЕ]н{}Т здrai rl i * тiзатtiТ

вiд <</З>> р_{_ __?fi I* i,",

N, _ 1121!]1 _.! Я1/_!

склАд
районноi iнвентаризацiйноТ KoMiciT з шроведення 7-i державноТ

iHBeHTa ризацii радiоа ктивIIих вiлхtlдiв, я Ki перебувають на TepllTopiT
Кам'янка-Бузького району"

ВАШКIВСЬКИИ
Андрiй
станiславович

trерпlиiл заступник головrl райлер;ка;lьтiлтiстрацiТ"
гоJIова районно? робочоТ ц]уп1.1

КОМАР Володимир
Володимирович

Halla'jbниK liам'яttка-Бузы<оr,о раiiонн(}гtl yt tlэа,в;iili r+я

ГУ }JержпродсiIохd}lтJслужбil- у JIbBiBcbKiT,i об_liаr:"гi.

заступник райсlнноi' робочоТ rругiи (:за згrэдою)
хАБА Олег
Володимирович

завlдувач сектору з

райдержадмiнiстрацiТ,
групи

t]и,Iань ц1{вiJlыiOгс захрrс"гу

сt]кретар 1эаtYlсltлгit-li рсбо.;оТ

Члени KoMiciT

ковАлIв
Василь Яросlтавович

провiдний фахiвець Катrц'янка-Бузького РВ ГУ ЛСНС
УкраТни у Львiвськiй областi (за згодою)

лАсохА
Гафiйка Григорiвна

начаJIьник вiддiлу державного нагляду за

дотриманням санiтарного законодавства Кам'янка-
Бчзького райсlнногс> лrпr_rа_гl;:iнt,lя ГУ

Jl

/{ерх<продс:пOiкtftsслупкбl.r у jlbBiBcr,Kii.i оfi;тас-гi t,;а

зl,о;tоrс}

сАвкА
Ольга.Щмитрiвна

якимчук
Зiнаiда IBaHiBHa

гil,iсни Каьц'янка*Бузького
вiддiлення Радехiвського

Мiжнародного вiддiлення ЛУ <<Львiвський обласний
лабораторний центр МОЗ УцраiЪи> (за згодоrо)

лiкар загальноТ
лабораторного

[Iерший заступник голови
райдержадмiнiстрацii- А.С. Вашкiвський

-{


