НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ
19 червня 2017 р.				   м. Київ					№ 153

Про внесення змін до складу ТК 105


Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію»
від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26.11.2014 № 1163-р, протоколів засідань ТК 105 від 14.07.2016 №№ 2, 3
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти до складу ТК 105 «Банківські та фінансові системи
і технології» (далі — ТК 105) як колективного члена ТОВ «ЕС Ай Центр»
(згідно з додатком 1).
2. Призначити уповноваженою особою від ТОВ «ЕС Ай Центр»
Єрмошина Валерія Віталійовича, начальника відділу консалтингу та аудиту.
3. Прийняти до складу ТК 105 як колективного члена ГО «ІСАКА КИЇВ»
(згідно з додатком 1).
4. Призначити уповноваженою особою від ГО «ІСАКА КИЇВ»
Рибальченка Андрія Анатолійовича, директора з досліджень.
5. Прийняти до складу ТК 105 як колективного члена ГО «Всеукраїнська
асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології» (згідно з додатком 1).
6. Призначити уповноваженою особою від ГО «Всеукраїнська асоціація
«Інформаційна безпека та інформаційні технології» Олексюк Лілію Віталіївну,
голову Асоціації.
7. Прийняти до складу ТК 105 як колективного члена ТОВ «Інститут
технологій електронної комерції «Укрелеком» (згідно з додатком 1).
8. Призначити уповноваженою особою від ТОВ «Інститут технологій
електронної комерції «Укрелеком» Коваленка Миколу Гнатовича, директора
з розвитку.
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. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома
виконавців.
12. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником
підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.


В. о. генерального директора						Г. В. Лісіна
















Додаток 1 до наказу
Національного органу 
стандартизації ДП «УкрНДНЦ»
від 19 червня 2017 р. № 153


Організації, долучені до переліку колективних членів ТК 105
«Банківські та фінансові системи і технології»

Ч. ч.
Назва організації,
ім’я та прізвище
індивідуального
члена
Адреса організації,
телефон, факс,
електронна адреса
Повноважний представник
організації
(ім’я та прізвище, посада,
вчений ступінь та звання,
телефон, факс,
електронна адреса)

1
ТОВ «ЕС Ай
Центр»
просп. Оболонський, 35,
м. Київ, 04205,
тел. (044) 364-99-99,
e-mail: info@sicenter.ua
Валерій Віталійович
Єрмошин,
начальник відділу
консалтингу та аудиту,
моб. тел. (067) 448-25-05
e-mail: Valeriy.Yermoshin@
sicenter.ua


2
ГО «ІСАКА КИЇВ»
вул. Жилянська, 75,
м. Київ, 01032

Андрій Анатолійович
Рибальченко,
директор з досліджень,
моб. тел. (067) 240-16-60,
e-mail:
andrey.rybalchenko@
gmail.com


3
ГО «Всеукраїнська
асоціація
«Інформаційна
безпека та
інформаційні
технології»

вул. Миколи
Василенка, 7-а,
м. Київ, 03124,
тел. (044) 227-83-02,
e-mail: info@vaibit.org.ua
Лілія Віталіївна Олексюк,
голова Асоціації,
тел. сл. (044) 279-36-46,
моб. тел. (067) 500-10-15,
e-mail: lylyaol7@gmail.com

4
ТОВ «Інститут
технологій
електронної
комерції
«Укрелеком»
вул. Соломянська, 2,
м. Київ, 03035
Микола Гнатович
Коваленко,
директор з розвитку,
моб. тел. (067) 443-46-04,
моб. тел. (050) 964-44-05,
e-mail: ukrelecom@ukr.net







