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ПРОТОКОЛ № 25/11 від 25.11.2013 року 

засідання комітету з конкурсних торгів 

НТУ «ХПІ»  

 

 

Присутні: 

 

Романовський О. Г. 

Іващенко В. І. 

 

Клімов В. К. 

 

Солодовнікова С.В. 

Горбатенко Н.М. 

- голова комітету з конкурсних торгів, проректор; 

- заступник голови комітету з конкурсних торгів, 

начальник відділу постачання; 

- заступник голови комітету з конкурсних торгів, 

начальник технічного відділу; 

- головний бухгалтер; 

- начальник планово-фінансового відділу;  

Щетинін В. П. 

Шателен Н.П. 

Вітюк В.Р. 

- начальник ЦНІТ; 

- провідний інженер технічного відділу; 

- інженер 1 кат. відділу постачання; 

Платонова К. К. 

Корх О.І. 

 

- інженер 1 кат. технічного відділу; 

- секретар комітету з конкурсних торгів, інженер 1 кат. 

відділу постачання 

                                         

 

 

 

 

Порядок денний: 

 

Розгляд та затвердження річного плану на 2014 р.:  

1. -  Обробляння та розподілення води трубопроводами (централізоване водопостачання), 

код за ДК 016-2010: 36.00.2; 

2. -  Послуги каналізаційні (централізоване водовідведення) , код за ДК 016-2010: 37.00.1; 

3. -  Передавання електричної енергії (послуги по передаванню  електричної енергії для 

об'єктів НТУ «ХПІ»), код за ДК 016-2010: 35.12.1; 

4. -  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, (лот 1 - постачання пари та 

гарячої води для учбових корпусів замовника в м. Харків; лот 2 - постачання пари та 

гарячої води для гуртожитків та відомчого житла замовника в м. Харків), код за ДК 

016-2010: 35.30.1. 

Слухали: 

 

1 Засідання комітету з конкурсних торгів відкрив голова комітету з конкурсних торгів 

Романовський О.Г., який надав слово заступнику голови комітету з конкурсних торгів  Іващенко 

В. І. В своєму виступі Іващенко В. І. зробив аналіз проекту річного плану на 2014 р.  

Включити: 

-  Обробляння та розподілення води трубопроводами (централізоване водопостачання), 

код за ДК 016-2010: 36.00.2; 

-  Послуги каналізаційні (централізоване водовідведення) , код за ДК 016-2010: 37.00.1; 

-  Передавання електричної енергії (послуги по передаванню  електричної енергії для 

об'єктів НТУ «ХПІ»), код за ДК 016-2010: 35.12.1; 

-  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, (лот 1 - постачання пари та 

гарячої води для учбових корпусів замовника в м. Харків; лот 2 - постачання пари та гарячої води 

для гуртожитків та відомчого житла замовника в м. Харків), код за ДК 016-2010: 35.30.1. 
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Потім він запропонував затвердити проекту річного плану закупівель на 2014 рік.  

Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів Корху О.І. надіслати протягом 5 (п’яти) 

робочих днів з дня їх затвердження Державній казначейській службі України, Уповноваженому 

органу (Мінекономіки України ) та ГУДКС України у Харківській області зміни до річного плану 

згідно ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06. 2010 р. № 2289 - V1. 

Ухвалили: 

 1. Затвердили річний план закупівель на 2014 рік щодо організації та проведення процедури 

державних закупівель. у відповідності до потреб університету в 2014 році.  

2. Секретарю комітету з конкурсних торгів Корху О.І. надіслати протягом 5 (п’яти) робочих 

днів з дня їх затвердження Державній казначейській службі України, Уповноваженому органу 

(Мінекономіки України ) та ГУДКС України у Харківській області річний план на 2014 рік згідно 

ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06. 2010 р. № 2289 - V1. 

Присутні на засіданні члени комітету з конкурсних торгів голосували за прийняття цих 

пропозицій. – одностайно. 

 

Присутні члени комітету з конкурсних торгів: 

 
      Начальник відділу постачання Іващенко В. І.                                          ________________________ 
       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                   (підпис) 

      Начальник технічного відділу Клімов В. К.                    ________________________ 
       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                    (підпис) 

       Головний бухгалтер Солодовнікова С. В.                                                      ________________________ 

       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                   (підпис) 

     Начальник планово-фінансового відділу Горбатенко  Н.М.                      ________________________ 

       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                   (підпис) 

     Начальник ЦНІТ Щетинін В. П.                                              _______________________ 
       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                   (підпис) 

     Провідний інженер технічного відділу Шателен Н.П.                       _______________________ 
       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                   (підпис) 

       Інженер 1 кат. відділу постачання Вітюк В.Р.                                                     ________________________ 

       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                   (підпис) 

       Інженер 1 кат. технічного відділу Платонова К.К.                                       _______________________ 
       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                  (підпис) 

       Інженер 1 кат. відділу постачання Корх О.І                                                     ________________________ 

       (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                   (підпис) 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів  Романовський О. Г.                                ________________________ 
                                                                                                                                                         (підпис) 

 

 


