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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМlНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Счми

Про утворення тимчасовоi робочоi
групи з питань енергоза безпечення
та роботи пiдприсмств АПК областi
в зимовий перiол 20l4i2015 року

На виконання протокольного рiшення вiд З0. l2.20 l4 за пiдсчл,lкал,lt.t

селекторноi наради з питання стану енергопостачан ня пiлrtриtмств AI-1K ,r

зимовий перiо.л 20l4120 l5 року та впровадження заходiв з енергозбереrкення.
вiдповiдно J() Положення про [епартамент агроп poN,, и с j lового р()зl]1.1,|,K_\

Суплськоi сlбласноi' державноТ адмiнiстрацii, затвердiкеного розпоряJl),кеlll]я\l
голови СчмськоТ обласноi державноi адмiнiстраriii вiд 07. I l .20 l 2 N!, 44.Ч-()l (

<Про затверлження Положення про !епартамент агропром ислового розl]I.11,к\,
Суь,rськоI обласноi державноТ алм iH icTpa чiТ)), ,J Iuетою pea:liзauii .1ср7кхtsн()i'
аграрноi полiтики, спрямованоi на розвиток агропромлlсJIового KoMtIJleKc\
Сумськоi областi
НАКАЗУЮ: \

l.Утворити тимчасову робочу групу з питань енергtlзабезпеLlеl]ня l|i

роботи пiдприсмств АПК областi в зимовий перiол 20l4120 l5 poKr,, прове.ilе}lllя
аналiзу можливостей пiдприсмств а гропром ислового Kol\,lп.rleKc\/ облас li
виконання технологiчних проuесiв (в разi вiдсугносгl посl,:llI:lнlIя
електроенергiТ. приролного газу та рiзкому зниrкеннi температчри повiтря.
надання методичяоi, консультативноi допомоги сi,rьськtlгоспо.], l)сt,кl!\I
товаровиробн и кам) та затвердити rT склад (додасться).

]. Начальникам управлiнь агроп ром и сл овог() lr()зви lK} 1rltiit,Ittttlx
державних алм iH iстрhчiй:

2.1 ЗабеЗПечИТи постiйний монiторинг стагt1, забезгlеtlеtjrlя t l i,l t t lt t t t r tc , il
агропром }lслового комплексу району електричною енергiсю ,l а \,згоjliliенlIrl. в

разi необхiлностi. лiмiтiв обме;кення та граrРiкiв постачання елек1 p(lcllcl\| il
сr,ратегiчним об'сктам с iл ьс ькогос подарс ько го призначен.ня (тваригtttлttlьt<l.tr
кОмtплексiв та tРерм, пiдприсшlсtв з виробництва хлiбопроltt,к,гiв, e:tet;;_t гtllllri.
l\tолоко- та N,I'ясопродуктiв, олiТ та iншоi пролукuii. необхiдноl'.,t.:tя ,забе,зtrс.Iсttrlя

перluочергових потреб населення в продовольствi га експо1l,гr ),

1-ерм iH : tlci н гtьtl- зt tltclt;lr й гtсlli Ll. L ]() l +,'](r | ;, 1ltl i; l



2.2 Сприяти модернiзацiТ та введенню в експлуатацiю на пiдпри€мствах
агропромислового комплексу району автономних дизельних електростанцiй та
iнших джерел енергопостачання, придбанню,
котлiв, що працюють на твердому бiопаливi,
джерел енергii,

2.З Розробити комплекс органiзацiйних заходiв
пlдприемств агропромислового комплексу раиону електричною та тепловою
електроенергlею в зниження температури до - l0() С та -20') С.

TepMiH: до l5.01.20l5.
2.4 Вживати органiзацiйних заходiв щодо погашення заборгованостi

пiдприсмств агропромислового комплексу району за спожиту електроенергi ю.

З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

/ Директор Щепартаменry

Головний спецiалiст вiддiлу
кадрового та юридичного забезпечення azzzr

встановленню та введенню в дlю
запровадженню вiдновлювал ьн их

TepMiH: постiйно.
щодо забезлечення

разl

В.М.lвченко

В. М.Мел ьн ll к



зАl-вЕрджЕно
Наказ директора flепартаьlеtl,r v

агропро м исл о вого розви],к)
CvMcbKoT обласноТ .1ержавнtli'
алм iH icTpa чii'

д.2/2/4- _lrlr,: рз

Склад

товарови робни кам

тимчасовоi робочот групи з питань енергозабезпечен ня ,га poбrrTtr

пiдприсмств АПК областi у зимовий перiол 20l4l20l5 рок)/, Il l)tll}сдсlt ll,l
аналiзу можливостей пiдприемств а гропромисhового коN|плексr, tlб.ll,tc t'

ви конання технологiчних п роцесiв, в разi вiлсутrIостi п<lста чаlr llrt
електроенергll, природного газу та рlзкому зниженнl температурl| lIoal,],plt,

надання методичноi, консультативноi допомогli сiльськог<rсподарськllrl

Iвченко
Володимир Миколайович

Турчин
Петро I ванови ч

Лапенко
Алла Михайлiвна

директор [епартаменту
агропромислового розвитку CvMcbKot'
обласноТ державноi алм iнiст;эачii. голов?l
тимчасовоi робочо[ групи ;

заступник начальника ),гlра вл lH l lя

орган lзацl l виробниuтва
с Iл ьськогосподарс bKoi пролукчiТ lil
харчовоi пром'исловостi .Щепар,гапtентr
агропромислового розвиткy CyпlcbKcli'
обласноТ державноi алмiгriс,1,1lаLtii'.

заступник голови тимчасовоТ робо.rоi'
групи;

- головний спецiалiст вiллiлу органiзаrLii'
ви робни цтва сlльськогосподарс bkol
пролукчii та охорони прачi {епартамент_v
агропромислового розвитку СумськоТ
обласноТ державноi алмiнiстраuiТ.
секретар тимчасовоi робочоi гр_чп й:



Боронtlс
Алла IBaH iBHa

MaxiTKo
михайло lванович

Горбуль
Вiталiй IОрiйович

ромбовс ьки й

Юрiй Сергiйович

- заступ н и к директора.I]еllа1,1,tllr,tеlt,гr
ll аtIал ьни к _чп ра в,l iн ltя BllрtlбllljlLlll:I
прол1 кuii рос.lинниlгI IJa Til \ill]lI(lts()I
п ром исловостi !епар,гамен1-1
агропромислового ро-]витк1, ('l,rlcbKqi
обласноJ лер;кавноi a-lпliн icтI,1ll t t i'i:

\-

Пiлопригора - начальник вiд:liл_r ()l)I,|llll,jillill

ВiталiЙ Олексаrlлрович виробништва ciJtt,ct,K,'l()cll().til|)ct,l\\)l
проаукuii lа o\o])oHll lt;,laui . lettlrpttttrlctttr
агро п ромисло вого l]озвитIiч C),McbKtli
обласноТ дерltавноТ адм iH icr,llaui'r':

Картавий - голова ouo", .ono"u асоцiацiТ <Crli-rKa

Олексiй Олексiйович аграрних пiдприсплств СумськоТ об.rпс ti,,
(за згодою):

- голова АсоцiацiТ (lepMepiB Cy,McbKor
областi (за згодою);

- заступник технiчногtl flирек,кlllа IIA-l-
<Сумиобленерго) з l] 14,]1,lio1]o.,I ь,гн11\

мереж (за згодою);

- начальник i нспекцi f /{ер;кенергсlllаt--,l я:t_r

у Сумськiй областi (за згодtlltл)i

Коваленко - заступник головI{ llрав.ltitлгtя IlA I

Станiслав lванович <Сумигаз>>з постачання та об.гriку !,аз\ (la
згодою );

Радченко - заступник директора /{епарr,а пл eHтr,

BiKTop Iванович економiчного розвитt\}, i торгiв.r i

СумськоТ обласноТ _lep;KaBHtlT
алмiнiстрашii (за згодtltо );

Кузьменко - начальник вiллiл1, енеl)гL,тики Tit

HiHa Василiвна природних pecypciB чправлiння палиIJIlо-
енергетичного комплекс), l,al

рацiонального використання гlриродl] tl х

, pecypciB [епартапленту екЬ,гrогiТ, палI.Il]lJо-

енергетичного коN{гI.1lекс\, -га lrрl.t|)од1,11l\

pecypciB Сумськоi облас Htli' дер;ка вн tiТ

алмiн icTpauiI;



г

Фесенко
IBaH Миколайович

Заступник начальника

начальник
комчнал ьного
!е партаменту
архiтектури та
господарства
державноi адмi н iстlэачiТ.

управлlння жи,гJlово-
господарстIJа

м iстобчдчваt-t ня.
житЛ ово- коМ vнал Ь Н О l'()

CyMrc bKoi ()()ласн()l

П.|.Турчиll

управлiння органiзачiТ виробництва
сiльськогоспода pcbKoi п ролукчii
та харчовоi промисловостi


