НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
НАКАЗ
від 07 серпня 2020 р.

Київ

№ 179

Про внесення змін до керівного
складу ТК 124 та складу ТК 124

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про
стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції
національного органу стандартизації» та протоколу засідання ТК 124 від
12.06.2020
НАКАЗУЮ:
1. Припинити повноваження заступників голови ТК 124 «Природні та
преформовані лікувальні ресурси» (далі — ТК 124) Нікіпелової Олени
Михайлівни
та Кисилевської Альони Юріївни.
2. Призначити заступником голови ТК 124 Цуркан Оксану Іванівну,
старшого наукового співробітника проблемної науково-дослідної лабораторії
географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони Одеського
національного університету імені М. І. Мечникова (далі — ОНУ ім. М. І.
Мечникова).
3. Припинити повноваження відповідального секретаря ТК 124 Мокієнка
Андрія Вікторовича.
4. Призначити відповідальним секретарем ТК 124 Плакіду Олександра
Леонідовича, доцента Одеського національного медичного університету (далі
— ОНМедУ).
5. Вивести зі складу ТК 124 колективних членів:
— Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича
фірма «Йодіс»;
— Державне підприємство «Клінічний санаторій імені Горького»
Закритого акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця».
6. Прийняти до складу ТК 124 як колективних членів (згідно з додатком
1):
— Одеський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (далі — ОРІДУ
НАДУ при Президентові України);

— Підприємство профспілки «Лікувально-оздоровчий комплекс «Біла
акація» (далі — ПП «ЛОК «Біла акація»);
— Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної
державної адміністрації (далі —УТРК ОДА);
— Приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні
системи» (далі — ПрАТ «ІДС»);
— Клінічний санаторій «Аркадія» Державної прикордонної служби
України (далі — КС «Аркадія» ДПСУ);
— Державну екологічну інспекцію у Хмельницькій області (далі —
ДЕІ у Хмельницькій області);
— Приватне акціонерне товариство «Миргородкурорт» (далі — ПрАТ
«Миргородкурорт»);
— Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Боржава»
(далі — ТОВ «Санаторій «Боржава»);
— Громадську організацію «Фахівці у галузі природних лікувальних
ресурсів» (далі — ГО «Фахівці ГПЛР»);
— Одеський національний політехнічний університет (далі — ОНПУ).
7. Вивести зі складу ТК 124 індивідуальних членів:
— Нікіпелову Олену Михайлівну;
— Кисилевську Альону Юріївну;
— Мокієнка Андрія Вікторовича.
8. Прийняти до складу ТК 124 як індивідуальних членів (згідно з
додатком 2):
— Плакіду Олександра Леонідовича, доцента кафедри фізичної
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології
ОНМедУ;
— Безверхнюк Тетяну Миколаївну, завідувача кафедри проектного
менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України;
— Цуркан Оксану Іванівну, старшого наукового співробітника
проблемної науково-дослідної лабораторії географії ґрунтів та охорони
ґрунтового покриву чорноземної зони ОНУ ім. М. І. Мечникова;
— Власюка Володимира Антоновича, академіка Українського відділення
Міжнародної Академії холоду.
9. Начальнику
відділу
інформаційних технологій забезпечити
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
10. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити
опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика «Стандарти».
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор

Ганна ЛІСІНА

Додаток 1 до наказу
ДП «УкрНДНЦ»
від 07 серпня 2020 р. №
179

Організації, долучені до переліку колективних членів
ТК 124 «Природні та преформовані лікувальні ресурси»

Ч. ч.

Назва
організації

Адреса організації,
телефон, факс,
електронна адреса

Повноважний представник організації
(ім’я, по батькові та прізвище,
посада, вчений ступінь та звання,
телефон, факс, електронна адреса)

1.

ОРІДУ НАДУ
при Президентові
України

вул. Генуезька, 22,
м. Одеса, 65009;
тел. (048) 705-97-69;
e-mail: oridu.nadu@gmail.com

Тетяна Миколаївна
Безверхнюк,
завідувач кафедри проектного
менеджменту;
моб. тел. (067) 485-23-08;
e-mail:
tatiana.bezverkhniuk@gmail.com

2.

ПП «ЛОК «Біла
акація»

вул. Французький бульвар,
59,
м. Одеса, 65058;
тел. (048) 705-44-76;
e-mail: akacia@ukr.net

Володимир Олександрович
Колоденко,
директор;
тел. (048) 705-44-76;
моб. тел. (050) 333-97-82;
e-mail: akacia@ukr.net

3.

УТРК ОДА

4.

ПрАТ «ІДС»

5.

КС «Аркадія»
ДПСУ

просп. Шевченка, 4,
м. Одеса, 65032;
тел. (048) 718-93-31;
e-mail:
odtravel@odessa.gov.ua
просп. Степана Бандери, 9,
корп. 5, офіс 501,
м. Київ, 04073;
тел. (044) 496-45-46;
e-mail: ids@ids.ua
вул. Гагарінське плато, 1,
м. Одеса, 65009;
тел. (048) 785-43-89;
e-mail: pdru@dpsu.gov.ua

Олександр Олександрович
Шека,
начальник управління;
тел. (048) 718-93-31;
e-mail: odtravel@odessa.gov.ua
Валерій Петрович Сенько,
директор з водних ресурсів;
тел. (044) 496-45-46;
e-mail:
V.Senko@ids-borjomi.com
Юлія Петрівна Бондар,
начальник відділення
загального профілю;
моб. тел. (067) 480-37-79;

e-mail: оbоndаr1@i.uа

6.

ДЕІ у
Хмельницькій
області

вул. Івана Франка, 2/2,
м. Хмельницький, 29000;
тел. (0382) 70-28-39;
e-mail: khmeln@dei.gov.ua

Віталій Васильович Гуменюк,
перший заступник начальника;
тел. (0382) 70-28-39;
моб. тел. (097) 920-46-98;
e-mail: khmeln@dei.gov.ua
Олександр Данилович
Гавловський,
генеральний директор;
моб. тел. (067) 530-28-75;
e-mail: skk@mirgorodkurort.ua

7.

ПрАТ
«Миргородкурорт»

вул. Гоголя, 112,
м. Миргород, 37600;
тел. (05355) 5-21-25;
e-mail:
skk@mirgorodkurort.ua

8.

ТОВ «Санаторій
«Боржава»

вул. Січових Стрільців, 15,
с. Довге, Іршавський район,
Закарпатська обл., 90154;
тел. (03144) 7-13-73;
e-mail: borzhava@i.ua

Олег Анатолійович Уваров,
директор;
моб. тел. (067) 443-04-40;
e-mail: borzhava@i.ua

9.

ГО «Фахівці
ГПЛР»

пров. Лермонтовський, 6,
м. Одеса, 65014;
тел. (0482) 37-21-23;
e-mail: mrik@ukr.net

Ірина Львівна Воробйова,
голова Ради;
моб. тел. (067) 567-17-49;
e-mail: irene_vorobyova@ukr.net

10.

ОНПУ

просп. Шевченка, 1,
м. Одеса, 65014;
тел. (048) 723-52-54;
e-mail: rector@onu.edu.ua

Альона Юріївна Кисилевська,
доцент кафедри
металорізальних верстатів,
метрології та сертифікації
Інституту промислових
технологій, дизайну
та менеджменту ОНПУ;
моб. тел. (067) 481-07-19;
e-mail:
kisilevskaya07@gmail.com

Додаток 2 до наказу
ДП «УкрНДНЦ»
від 07 серпня 2020 р. № 179

Індивідуальні члени,
долучені до переліку індивідуальних членів
ТК 124 «Природні та преформовані лікувальні ресурси»
Ч.
ч.

Ім’я, по батькові, прізвище
та посада індивідуального члена ТК

Адреса організації, телефон,
факс, e-mail

1.

Олександр Леонідович Плакіда,
доцент кафедри фізичної реабілітації,
спортивної медицини, фізичного виховання
та валеології ОНМедУ

Валіховський провулок, 2,
м. Одеса, 65000;
моб. тел. (067) 484-88-46;
e-mail: aplakida01@gmail.com

2.

Тетяна Миколаївна Безверхнюк,
завідувач кафедри проектного менеджменту
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

вул. Генуезька, 22,
м. Одеса, 65009;
моб. тел. (067) 485-23-08;
e-mail: tatiana.bezverkhniuk@gmail.com

3.

Оксана Іванівна Цуркан,
старший науковий співробітник проблемної
науково-дослідної лабораторії географії
ґрунтів та охорони ґрунтового покриву
чорноземної зони ОНУ ім. М. І. Мечникова

вул. Дворянська, 2,
м. Одеса, 65000;
моб. тел. (097) 730-80-24;
e-mail: otsurkan75@gmail.com

4.

Володимир Антонович Власюк,
академік Українського відділення
Міжнародної Академії холоду

вул. Дворянська, 1/3,
м. Одеса, 65000;
моб. тел. (050) 336-68-49;
e-mail: volalla@gmail.com

