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Голова зборiв: Начальник управлiння Просяник С.А.

Секретар: Провiдний iнженер з пiдготовки кадрiв KopHieHKo М.Г.

Присутнi: провiдний iнженер вiддiлу енергоефективностi Курбаriький В.С.,

провiдний економiст,Щiонiсiадi С.В., провiдний iнженер вiддiлу з управлiння
iнфраструктурою Прокопчук З.А., провiдний бухгалтер Петренко А.С.,

Головний бухгалтер Зайчева Л.В., заступник начальника Стоянов М.М.

ПОРШОК ДЕННИЙ:

1. Закупiвлi в системi Prozorro:

- Прилали облiку електроенергiТ;

- I_|eMeHT, щебiнь;

_ Пiдшипники, техпластини, сальникова набивка, бронза, сПЛаВи'

гербiшиди;

- I\{астильнi засоби;

- Електроди.

2. Ринок електроенергiТ.

З. Охорона працi, аукцiон.



СЛУХАЛИ:

Начальника управлiння Просяника С.А. по порядку денному.

ВиСТУПИЛИз

Провiдний iнженер вiддiлу енергоефективностi Курбацький В.С.,
заступник начальника Стоянов М.М. надавали пропозицii rцодо закупiвлi
необхiдних матерiалi в.

ВИРIШИЛИ:

1. Пiдготувати
законодавства УкраТни

Рrоzоrrо для наступних
i TepMiHiB виконання:

1.1 . Прилади
енергоефективностi

необхiдну документацiю вiдповiдно до чинного
для проведення процедури закупiвлi через систему
матерiалiв з зазначенням вiдповiдальних працiвникiв

провiдному iнженеру вiддiлу
Курбацькому В.С., завiдувачу лабораторiТ

електротехнi.tноТ Зiборову О.С. у TepMiH до 28.02,2020 року надати технiчну

документацiю ло профiльного вiддiлу.

1.2. Щебiнь, цемент - заступнику начаJIьника Стоянову М.М. у TepMiH

до 28.02.2020 року надати технiчну документацiю до профiльного вiддiлу.

N4астильнi засоби - заступнику начальника Стоянову М.М.
у TepMiH до 02.03.2020 року надати технiчну документацiю ло профiльного
вiддiлу.

|.4. Техпластини - провiдному iнженеру вiддiлу з управлiння
iнфраструктурою Прокопчук З.А. у TepMiH до 02.0З.2020 року пiдготувати

документи.

1.5. Пiдшипники, саJIьникову набивку, бронзу, сплави, гербiциди -
тендерному KoMiTeTy Управлiння у TepMiH до 02.03.2020 року пiдготувати

документацiю до тендерноi процедури.

1.6. Електроди - заступнику начальника Стоянову М.М.
у TepMiH до 28.02.2020 року надати технiчну документацiю ло профiльного
вiддiлу,

2. Щоло закупiвлi електроенергii на ринку, вiдповiдальнiсть
залишасться за начальником Управлiння.



3. Провiдному iнженеру з охорони працi Лук'янову
пiдготувати необхiднi матерiали для проведення тендерноI закупiвлi

Голова наради С.А. Просяник

в.о.
через

Секретар
,Й

М.Г. KopHieHKo


