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ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.06.2022 l58

Про внесення змiн до розпоряJ(ження
Печерськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстраuii
вiд 18 вересня 2014 року N 4бб

враховуючи кадровi змiни, що вiдбулися в Печерськiй районнiй в MicTt

Киевi державнiй адмiнiстрацii та з метою координацiТ дiяльностi промислових

та науково-дослiдних пiдприемств рiзних форм власностi, якi знаходяться на

територii Печерського району м. Киева та бiльш ефективного вирiшення

проблемних питань, пов'язаних з реалiзацiею державноi полiтики у
промисловiй i науково-дослiдних сферах:

1. унЕсти змiни до розпорядження печерськот районноi в MicTi кисвi

державноI адмiнiстрачii вiд 18 вересня 2014 року Л!466 кПро створення Ради

директорiв промислових та науково-дослiдних пiдприемств Печерського району
MicTa Киева>:

1.1. склад ради директорiв промис.rових та науково_дослiдних пiдприсмств

Печерського району MicTa Киева, затверджений пунктом 2 розпорялження,
викласти в новiй редакцiТ, що дода€ться.

1.2. виклАстИ в новiй релакчii гryнкт 4 розпорядження Печерськоi

районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ вiд l8 вересня 2014 року Ns 466

пПро створення Ради директорiв промислових та науково-дослiдних

пiдприемств Печерського району MicTa Кисва>:

<4. Посадовою особою, вiдповiдальною за органiзацiю та забезпечення

взаемодii Ради директорiв промислових та науково-дослiдних пiдприсмств
печерського району MicTa Кисва з Печерською районною в MicTi Кисвi

державною адмiнiстрацiею визначити начальника вiлдiлу торгiвлi, споживчого

ринку та пiдприсмництва ПечерськоТ районноi в MicTi Киевi державноТ

адмiнiстацii Науменко Н.Л.>,
1.3. ПункТ 5 розпорялження викласти в новiй релакчii:
ý аль иконанням цього розпорядження покласти на перц]ого

,/ l\\голови l1 ёч районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiiзаступ
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Склад Ради директорiв промислових та науково-дослiдн их пiдприемств
Печерського району MicTa Кисва

4. Волоцryк Iгор Вiкторович - генераJIьний директOр !,П завол ,,Арсенал"
(за згодою);

Керiвник апарату олена ДоНЕЦЬ

1. Маруненко Галина Володимирiвна - голова виконавчого органу - голова
правлiння АТ <КиiвськиЙ завод <Радар> (за згодою);

2, Лихолiт Микола Iванович - директор - головний конструктор
ЮI СIБ <Арсенал> (за згодою);
3. Соколовський Микола Григорович - директор ДП <Гальванотехнiка))
АТ <Киiвський завод <Радар> (за зголою);

5. Муштук Анатолiй .Ц,митрович - голова ради директорiв СУАЛ з II у формi
ТОВ Офтальмологiчна лабораторiя-клiнiка'Ю Ес ОПТИКС" (за зголою);

6. Зiнковський днатолiй Павлович - директор Iнстиryту проблем мiцностi iMeHi
Г. С. Писаренка FИН УкраТни, член-кореспондент НАНУ (за згодою);
7. Заiменко Наталiя Василiвна - директор Нацiонального ботанiчного саду
iM. М.М. Гришка НАН Украiни, доктор бiологiчних наук (за згодою).
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