
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

05.12.2018 № 15 
 

м. Сєвєродонецьк 
 

засідання тендерного комітету  

 

Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –                    

Лисенко Т.А.; 

 

Секретар тендерного комітету – головний спеціаліст – юрисконсульт -                       

Сілюкова Я.О.; 

 

Члени тендерного комітету:  

заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-

технічного та діловодного забезпечення – заступник головного бухгалтера – 

Василенко О.М.; 
начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та 

діловодного забезпечення – головний бухгалтер - Кулачко П.В; 

начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - 

Потапова-Панасенко О.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження змін до додатку річного плану закупівель на 2018 рік 

Державного архіву Луганської області. 

 

1.Слухали: 

Члена тендерного комітету Кулачко П.В., яка проінформувала членів комітету, про 

необхідність внесення змін до річного плану закупівель Держархіву на 2018 рік, а 

саме: 

- по коду 64210000-1 (Послуги телефонного зв’язку та передачі даних) 

«Телекомунікаційні послуги» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на 

суму 180,00 грн; 

- по коду 50310000-1 (Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки) «Заправка 

картриджа» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 6013,88 грн; 

- по коду 90510000-5 (Утилізація сміття та поводження зі сміттям) «Послуги з 

перевезення та захоронення твердих побутових відходів» збільшити очікувану 

вартість предмета закупівлі на суму 138,00 грн; 

- по коду 79810000-5 (Друкарські послуги) «Публікації в газету» зменшити очікувану 

вартість предмета закупівлі на суму 213,00 грн; 

- по коду 64110000-0 (Поштові послуги) «Вартість приймання передплати на 

періодичні видання» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 25,13 

грн; 
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- по коду 79960000-1 (Послуги фотографів і супутні послуги) «Виготовлення 

страхового фонду документації» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на 

суму 6093,66 грн; 

- по коду 90920000-2 (Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень) 

«Дератизація» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 0,09 грн; 

 

 

Голосували: «за» - «5», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити зміни до річного плану закупівель на 2018 рік Державного 

архіву Луганської області та безоплатно оприлюднити на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх 

затвердження. 

  
Голова тендерного комітету   ___________                                  Т. Лисенко 

 

Заступник голови тендерного комітету  ___________                               О. Василенко 

 

Секретар комітету:     ___________                                Я. Сілюкова 

 

Члени комітету:      ___________                                  П. Кулачко 

 

___________            О. Потапова-Панасенко 

 

 

 

 

 


