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Про внесення змiн до розпорядження
голови районноi державноi адмiнiстрацiТ
в\д26 жовтня 2017 року j\Ъ 1072

Вiдповiдно до законiв УкраТни "Про охорону навколишнього природного
середовиттIо", "Про вiдходи"о "Про пестициди i агрохiмiкати", "Про
забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя населення",
пункту 7 частини першоi cTaTTi 1З, cTaTTL2I, пункту 9 частини першоI cTaTTi
З9, cTaTTi 41 Закону УкраТни "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii", постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27 березня |996 року J\s 354 "Про затвердження
порядку вил)л-Iення, утилiзацiТ, знищення та знешкодження непридатних або
заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них" i
Порядку проведення комплексноi iнвентаризацii мiсць накопичення
заборонених i непридатних до використання в сiлъському господарствi
хiмiчних засобiв захисту рослин, затвердженого спiлъним наказом
MiHicTepcTBa аграрноi полiтики Украiни та MiHicTepcTBa екологiТ та природних
pecypciB вiд 18 жовтня 2001 року J\b З|5lЗ7614\2, заре€строваного в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни |4 листопада 2001 року за JrГs 95|16142, з метою
отриманЕя повних та достовiрних даних щодо мiсць та обсягiв накопичення'
непридатних до застосування та заборонених до використання хiмiчних засобiв
захисту рослин, монiторингу ситуацiI щодо стану ix зберiгання, оцiнки ризикiв
для здоров'я людей та навкоJIишнъого природного середовища, а також

у зв'язку з кадровими змiнами з о б о в' я з у ю:
внести змiни в додаток до розпорядження голови районноТ державноi

адмiнiстрацii вiд 26 жовтня2017 року J\b 1072 кПро yTBopeHHrI районноi KoMicii
з iнвентаризацiТ мiсць накопичення непридатних до використання хiмiчних
засобiв захисту росJтин)), виклавши його в новiй редакцii, що додаеться.
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Додаток
до розпорядження голоtsи

районноi державноТ адмiнiстрашiТ

26 х<овтня 2017 року Jф 1072

(в редакчiТ до розпорядхiення
.t,l' / l, 2019 року Xo'-/t_)

сItллд
районнот koMiciT з проведення iнвентаризашiт ьtiсць накопичення tlепридатних

до використання хiмiчних засобiв захисту рослин
на територiТ Чернiгiвського району

Кругол Анато-пiй N4иколайовиtI

Труба Iрина IBaHiBHa

Щорошенко
Алiна Валерiiвна

Гребелъний Володимир
Iвенович

Клименко Володимир Iванович

Кулрик Олексiй N4ихайлович

Мезенцева РаТса Геннадiiвна

першrий застyпник голови райоiтноТ

дер}кавноТ адмiнiстрацiТ, Zолова колtiс it';

начальник вiддiлу агропроNlислового

розвитку та екологiТ районноТ державноТ
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провiдний спецiалiст вiддiлу
агропроN,Iислового розвитк)i та екоj]огl1

районноТ дерхtавноi адмiнi страцiТ,

секреmар KoMicil'"

начальник Чернiгiвського РВ У ДСНС
УкраТни у Чернiгiвськiй областi (за

згодою);

начальник вiддiлу взаемодiТ з

правоохоронними органами, оборонно,

мобiлiзацiйrrоi роботи та цивiльного
захистУ районноТ державнОТ адмiнiстраuiТ;

завiдувач сектору з I1итань

мiстобулування, архiтектури та }китлово-

коN,{уr]ального господарства районноТ
державноi адмiнiстрачiТ;
головний спецiалiст з питань цивiльного

захисту вiддiлу взасмодiТ з

правоохоронними органами, оборонноТ,

мобiлiзацiйrrоТ роботи та цивiльного
захисту районноi дер}кавноТ адмiнiстрачiТ ;

начальник ) прав-tiнttя

Щержпродспоживслуrкби у ЧернiгiвськомуN4ельниченко Сергiй Петрович



Начальник вiддiлу
агропромислового розвитку та екологii
районноi державноi адмiнiстрацii

районi (за згодоrо);

голови виконавчих KoMiTeTiB сiльських
(селищних) рад району, FIа територiТ яких
розташовано накопичення непридатних до
використання хiмiчних засобiв захисту
рослин;

представник оргаIJiзацiТ ша TeptlTopiT якоТ

розташовано накопичення непридатних до
використання хiмiчних засобiв захисту
рослин.
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