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ХФкiвськй
вi,цодв у
та cBoc,lacHoi переlвчi пiдtрисмствам з
забезпечеtпrя коtпроJtrо за х наксrиченням
tоводкеrrня
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РАВ, виконавчий койтеI \дськоi ради

ВИРIllIИВ:

G'i деркавllоt
Стю]риrи йсььry iнвеrг4изацiйry комiсirо.з tроведе}lня
JIозом (ддfi - мiсы,а комiсiя) та затверлtлти tt
irтвеrrmризачii ралrЫr*rr^ uiд*оД" у

1.

t

tе]тонаlьний склад (додаюк).

",

2.

IrДськй койсiТ провесги рсбогу з lерiвнлтелпа пiдtрисмстц ора}пзаrцц
яrсах пов'язаrа з утрrпrаlняи РАв, щодо
усrаноц ocBiTHix i медтчллх заlсццrц дiяьнiсть
i*..r"no- щ]оведешrя irтвеrrгфшаril' РДВ, у терйн ло 20.Ф2Olб pIty вiшrовiлно ло
Гtrшу за,чолБ lцодо щ)оведеш]я o<l-i дерьавноi iнвенrарrзщir lццiоаrспrвrих вi,д}одiв в
ХаркЬькiй бласri.
Ъ рсзультаrдм проведеноi робоrи мiськй KoMicii пrдтrryмм зведений звiт
щодо 1эезультатЬ irrвенгФизацij PAI} та надzпи до ,Щеr'арrамеrrry rцвi:ъною захиtry

3,

XapKiBcbKoi обrrасноi лертевноi аамЫстричiТ
Котп,ро,rь за вtтtсонатrняrrц

4.

гоltови Жидкова

в

терйн ло 0I.10,20lб року.
на llсршою засIуItни}а l{1ськоп)

ОМ,

мiськцй голова
fiерев'янко, 2-27-

с.в.зЕлЕнськиЙ
о,М,Жидrtов
Д,Ю.Iвч

Додаток
до рiшенпя виrrюяавчого

Koмirsry

вц

мЬюiIцци
2О16р,Nч€f,б

склАд
MicbKoT iltвептариза цiйноi KoMiciT з пров€дення 6-оiдержавноi
iнвентарпзачii радiоаrсгивних вiдходiв у MicTi Лозова

fолова koMicii
l

.

Жидко]] Олександр

миколайович

Перший зас,тупник мiського голови

Членц KoMiciT:

2.

.Щерев'янко Володимир

МикоJIайович

НачаJlьник вiддiлу цивrльного захисту,
оборонноi, мобiлiзацiйноi, режимно секретноi робо] и та взаt модiТ з
правоохоронними органами MlcbKol
ради

3,

4.

Овчарток Тетяна
BiKTopiBHa

Зайчев Сергiй
Леонiдович

Керуюча справамп
виконавчого KoMiTery
MicbKoi ради
Дерев'яIlко В

Начальник вlддlлу санlтарного
нагляду мiжрайонного управлiння ГУ
Держпродспоживслужби в
Харкiвськiй областi (за згоltою)
Начальник регiонаJIыlого цеliтру
облiку РАВ державного
спецiа_пiзованого пiдприсмства
<Харкiвський мiжобласний
спецiалiзоваttий комбiнат> (за згодоIо)

Л.А.Шульгiнова

