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РIШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОСТАЧАЛЬН 0.03.078_19

За результатами проведеноi оцiнки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Iнтеркабель КиiЪ> (далi - ТОВ кIнтеркабель КиТв>>), розташованого за адресою: 08112,
КиiЪська обл., Кисво-Святошинський р-н, с.Капитанiвка, вул. ,Щачна, 5 (поштова адреса:

03115, м. КиiЪ, alc 7|),

ВИРIШИЛИ:

1. Затвердити ТОВ <Iнтеркабель КиiЪ>) постачальником ДП (НАЕК <Енергоатом>> i, за
умови вибору в установлоному порядку, надати право виконувативиди дiяльностi згiдно
з Додатком А до цього Рiшення (на зворотi аркуша).

2. Обсяг поставок: згiдно з договорами.

3. TepMiH дii рiшення: до 01.07.2021.

4. Пiдстава для прийняття рiшення:_ оцiнка ТОВ <Iнтеркабель КиiЪ>>, виконана комiсiсю .ЩП кНАЕК кЕнергоатом))
2З-24 червня 2016 р.;_ звiт з оцiнки ОЧ-П 0.03.050-16, затверджений виконавчим директором з якостi,га

управлiння ДП (НАЕК <<Енергоатом>>;

лист ТОВ <Iнтеркабель КиiЪ> вiд 20.|2.2017 Jtlb 112011|0];
_ лист ТОВ кIнтеркабель КиiЪ> вiдlil.07.2019 JЪ 681/1107.

5. Представництва постачальника, що мають право поставляти його продукцiю:
ТОВ кТорговий Дiм Одеського кабельного заводу <Одескабель)), м. Одеса.

б. Додатковi вимоги та обмеження:
Постачальник повинен своечасно iнформувати ДП (НАЕК кЕнергоатом)) про cyTTcBi

змiни, що впливають на якiсть його продукцii таlчи наданi послуги (про змiну форми
власностi, змiни керiвництва пiдприсмства, представництв, освоення нових видiв
продукцii, одержання нових лiцензiй i сертифiкатiв, а такоя( про змiни, якi вносяться в

ту).
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.Щодаток А до Рiшення РШ-П 0.03.078-19

Перелiк продукцii, яка виготовляеться та постачасться тоВ <<Iнтеркабель КиiЪ>>

для ЩП (НАЕК <<Енергоатом>>

Закiнчення перелiку

ль
з/п

Найменування продукцii ТУ на продукцiю

1 Кабелi силовi, що не поширюють
числi з низьким димог€вовидiленням

горiння (в тому
та безгалогеннi)

ту у з |.з -з27 з9864-00 l -2004

2. Кабелi контрольнi, що не поширюють горiння (в тому
числi з низьким димогrвовидiленням та без
галогеннi)

ту у з|.з-з2739864-00 1 -2004

J. кабелi вогнестiйкi безгалогеннi ту у з |.з -з27 з9864-0 1 0-2008

4. Кабелi вогнестiЙкi безгалогеннi на напругу до б кВ ТУ У 27 .3 -з25510З4-002:20|7

5. Кабелi гнучкi на напругу до 660 В ТУ У 27 .З-з2] з98б4-0 1 7 :20Iб

6. Проводи для електричних установок, що
поширюють горiння, з низьким димовидiленням

не ТУ У З l .з -з27 з9864-008 :2006

7. ,щроти з мiдною жилою, iзоляцiсю з оболо*rкою з
ПВХ-пластикату (в тому числi зi зниженою
горючiстю та з низьким димогазовидiленням)

ту у з l .з -з2,7 3 98 64-007 -2004


