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Пopялoк I. Зaтвеp.Цlкeння зBiTy пpo Bl{кorraння пoслyг зa,(oгoвoрoltl з
денний: Дсп ЧAЕс Ni' 372117 нa IIДP <<Кoнтрoль неopгaнiзoBaних

викиДiв iз oб'сrсгa ''Укpиття'' тa aepoзoльнoi oбстaнoвкп пh чaс
бyдiвниuтвa HБК>
П. Звiт пpo Bикoнaння пoсЛyг за.{oгoвopoм з ДCП tIAЕс }t!

' 37зl|1 нa IflP <<Paдioгiдрoекoлoгiчний мoнiтopиIlг B paйoнi
oб'rктa <<Укpиттю>.

I. сЛУхAЛИ: Звiт Пpo BикoнiшIня Пoслут зa .{oгoBopoМ з flCП ЧAЕC Ng З72lI7 нa

H{P кКoнтpoлЬ неopгaнiзoBaних вики.цiв iз oб'сктa ''УкpиТTя'' тa aеpoзoльнoi oбстaновки

пi.ц чaс бyлiвництвa HБК>.
BисTУIIVIЛИz Зaв. вiддiлy pадiaцiйнoго мoнiтopинry Хaн B. eн-I.

yЧAсI{икИ HAPAДИ:

ПIБ
I

Пiipoздiл Пoоа,ци уlacникiв нaрaди

l. Hoсoвський A.B., IIJI.-кop. нAH
УкpaiЪи, Д.Т.H., пpoф.

,{иpектop

2. I{еpбiн B.M., к. фiз.- МaT.II.' Зaстyпник.циpектopa 3
нayкoвoТ poбoти

3. Гapгеp l.К. , д.ф.-м.н., пpoф. BБPHC Зaв вiддirry
4. Кpaснoв B.o. BЯPБ 3aв. вiддiлення
э. Tarrеpкo M.М. , Д.T.H. BБPнC Зaв. Cектopy

6. Бopиcенкo B.I., к.т.н. BAЕ Зaв вiддiлення

7. Pyдькo B.М. BПoPЯT Зaв вi.гutiлення

8. Шapaeвський I.Г., Д.T.H., пpoф. BTЯУ Зaв. вiддirry

9. Пpicтеp Б.C., д.б.н., Пpoф. BPЕ Гoлoвний нayкoвий
опiвpoбiтник

10. Ciзoв A. o. . к.т.н. BЗЕ AЕC Зaв. вiддiлy

11 . Cкopбyн A..ц. , Д.T.tI. BЯФB Гoлoвний нayкoвий

спiвpoбiтник

12. Xaн B. eн-I. . к.Т.tl. BPМ Зaв. вiддiлy

13. Пaнaсroк М.I.. к.т.н. BБTк Зaв. сектopy

14. Шевцoвa o.М., кaн.ц. фiз..м.н. Bчений секpеTap



Ha пepшoмy етaпi BикoнaЕo нaстyпrri poбoти:
. вiдбip, трaнспopTyвiшня i лaбopaтopний arraлiз пpoб вoди, фiльщiв aспipaцiйниx
yстzllloBoк i aдсopбyrо.rих плaнlпетiв;
- oбpoбкa' систеМaгизaцiя тa arraлiз pезyльтaтiB' скJIaДaI{ня i здaвшrня щoмiсгшrиx aкгiв;
. дoолiдxrення дисIlеpсЕoгo i pалioнyклiднoгo скJI4Дy чaотинoк B aеpoзoJlл( вик.rДiв чrpeз
сисTeМy ''Бaйпaс''.

Poбoтa викoнyeTьcя згiднo з КaлендapниМ плaнoм i Bихiдними вимoГами .{oгoвopy.
B oбгoвopеннi пpийняJIи уIaсть: Кpaснoв B. o., Бopисенкo B. I., Гapгеp r.к.
]rхBAЛI4]IИ: Poбoти пo l-мy eтaпy дoгoBopy Np 372l|7 вBilкaти Bикoнaними пoвнiстlо тa
y нaлежнoМy BигJIядi. Peзyльтtr'l' a тaкoж Aкт викoншrих poбiт пpeд'явити Замoвникy
(ДCП ЧAЕс) з ДoтpиМil{ням BI4Мoг дiloчoТ нTД.

П. сЛУхAЛИ: Звiт пpo викoнaнн,l IIoсЛyг зa .{oгoвopoм з .{CП чдвс Ns 37Зl|7 нa
HДP кPaдioгцpoекoлoгiчний мoнiтopинг в paйoнi oб'eкгa <Укpиття>.
BиCTУIIИJIYIz Зaв. сектopy геoекoлoгi.пtих ,цoслi.цrкень Пшraсroк М. I.
Гцpoекoлoгiчний мoнiтopинг в paйoнi oУ пpoвoдитЬоя пoстiйнo, пoчин{llotllt з |996poкy.
Мeтa poбoти: oцiнкa 1 i кoнтpoль paдioaктиBlloгo i xiмiчнoгo зaбpyдцення гpyнтiв i
lpyllToвиx вoд paдioнjgклiдaми тa iнrпими pеЧoвин€lми, a Taкoж визнaчення джеpeл ix
нa.цxoдх(rЕI{,l' IIIBI.I,цкogтi i нarrpликiв пoшиprнн,l тa paлiaшiйнoi i екoлoгi.*roТ небезпеки
poзпoBсIо.ц)кення з пiдdемними Boдtlп,{и. Poбoтa BикoнyeTЬся згi.цнo з Кaлендapним плaнoм i
Bиxiдними Bl{МoгЕlми'l зaтвеPлжениМи Замoвникoм ,{oгoворy _ ДсП j<Чоpнoбильськa
AЕс). Poбoти пo l-мy Pтaпy.цoгoBopy зaBepшенo. 

.

B oбгoвopеннi пpийняф уlaсть: Ciзoв A.o.,I!еpбiн B.М., Cкopбyн A.,ц.,1Pyдькo B.M.
yхBAЛиЛИ: Pобoти пo l-мy rTaIIy .цогoвopy Ns З73lt7 BBФкaTи викoнaниМи пoвнiстrо тa

BчеrпйсеIФgгap
кaнд. фiз.- мaт. нayк o.М. lШевцoвa




