
 
 
 
 
 
Про створення обласної комісії з питань 
інвентаризації радіоактивних відходів 

 
 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів 
(НП 306.5.04/2.059-2002), затвердженого наказом Державного комітету ядер-
ного регулювання України від 11 лютого 2003 року № 27, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за № 160/7481, з метою 
виявлення радіоактивних відходів, забезпечення контролю за їх накопиченням 
і переміщенням на території області, своєчасної передачі спеціалізованим під-
приємствам по поводженню з радіоактивними відходами, планування потуж-
ностей сховищ для зберігання та захоронення, а також забезпечення постій-
ного поновлення та своєчасного внесення змін до Державного реєстру радіоак-
тивних відходів: 

1. Утворити обласну комісію з питань інвентаризації радіоактивних від-
ходів (далі – обласна інвентаризаційна комісія) у складі згідно з додатком. 

2. Обласній інвентаризаційній комісії: 
1) на підставі відомостей Державної установи “Хмельницький обласний 

лабораторний Центр МОЗ України” та територіального органу Держатомрегу-
лювання про підприємства, організації, установи, наукові і медичні заклади, 
діяльність яких пов’язана з утворенням радіоактивних відходів, скласти Пере-
лік підприємств, організацій, установ, наукових і медичних закладів області, 
на яких має бути проведено інвентаризацію радіоактивних відходів; 

2) організувати роботу щодо проведення інвентаризації радіоактивних 
відходів на території області, збору звітних документів про результати інвен-
таризації та надання їх у термін до 15 жовтня 2019 року до сектору регіо-
нального обліку радіоактивних відходів Служби радіаційної безпеки та 
охорони навколишнього середовища ДСП “Київський ДМСК”.  
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3. Головам райдержадміністрацій: 
1) утворити до 20 травня 2019 року районні інвентаризаційні комісії з 

питань інвентаризації радіоактивних відходів (далі – районні інвентаризаційні 
комісії); 

2) забезпечити збір районними інвентаризаційними комісіями актів  дер-
жавної інвентаризації, їх зведення, аналіз, оперативне впровадження заходів 
щодо усунення виявлених недоліків, а також, у разі потреби, здійснення вибір-
кових перевірок достовірності результатів інвентаризації; 

3) до 01 серпня 2019 року подати обласній інвентаризаційній комісії 
узагальнені матеріали з проведення інвентаризації радіоактивних відходів. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 26.05.2016 № 240/2016-р “Про створення обласної 
комісії з питань інвентаризації радіоактивних відходів”. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


