
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

14.12.2018 № 16 
 

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 22410000-7 (Марки) «Марки поштові» зменшити очікувану вартість 

предмета закупівлі на суму 1097,65 грн; 

- по коду 30190000-7 (Офісне устаткування та приладдя різне) «конверти з маркою, 

файл для документів, фарба штемпельна, скіпки, олівці, лоток горизонт., коректор, 

індекси пластикові, біндери» конкретну назву предмета закупівлі доповнити словами 

«різак шабельний, короб архівний» та збільшити очікувану вартість предмета 

закупівлі на суму 73574,40 грн; 

- по коду 2299000-6 (Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший 

некрейдований папір або картон для графічних цілей) «папір офісний ф. А5, папір 

газетний» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 100,00 грн; 

- по коду 228500000-3 (Швидкозшивачі та супутнє приладдя) «Папка на зав’язках 

Укр., швидкозшивач картонний, папка Справа Укр., реєстратори, швидкозшивач 

пласт.» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 4585,00 грн; 
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- по коду 37823000-3 (Пергаментний папір та інші паперові вироби) «Картон 

палітурний, папір реставраційний, папір цупкий» зменшити очікувану вартість 

предмета закупівлі на суму 2413,05 грн; 

- по коду 19430000-9 (Пряжа та текстильні нитки з натуральних волокон) «Нитка 

д/прош. документів б/п» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 

915,00 грн; 

- по коду 39120000-9 (Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи) «Стіл 

письмовий» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 800,00 грн; 

- по коду 39110000-9 (Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них) «Крісло 

офісне» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 269,20 грн; 

- по коду 22210000-5 (Газети) «Періодичні видання» зменшити очікувану вартість 

предмета закупівлі на суму 2933,70 грн; 

- по коду 39120000-9 (Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи) «Стелаж 

для документів» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму                 

2712,00 грн; 

- по коду 30190000-7 (Офісне устаткування та приладдя різне) «Печатки та штампи» 

зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 12,80 грн; 

- по коду 22810000-1 (Паперові чи картонні реєстраційні журнали) «Папірці для 

нотаток» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 176,00 грн; 

- по коду 22458000-5 (Друкована продукція на замовлення) «Банери» збільшити 

очікувану вартість предмета закупівлі на суму 2970,00 грн; 

- додати позицію по коду 39150000-8 (Меблі та приспособи різні) «Полиці для 

стелажів» на суму 8750,00 грн, яка згідно Закону України «Про публічні закупівлі» не 

підпадає під процедуру закупівлі; 

- додати позицію по коду 31520000-7 (Світильники та освітлювальна арматура) 

«Лампа настільна» на суму 390,00 грн, яка згідно Закону України «Про публічні 

закупівлі» не підпадає під процедуру закупівлі; 

- додати позицію по коду 44210000-5 (Конструкції та їх частини) «Стійка під банер» 

на суму 6500,00 грн, яка згідно Закону України «Про публічні закупівлі» не підпадає 

під процедуру закупівлі; 

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

картриджа» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 2250,71 грн; 

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

періодичні видання» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму                   

8,15 грн; 

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

страхового фонду документації» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на 

суму 3683,34 грн; 

- додати позицію по коду 48410000-5 (Пакети програмного забезпечення для 

управління інвестиціями та підготовки податкової звітності) «Програмне 

забезпечення» на суму 1400,00 грн, яка згідно Закону України «Про публічні 

закупівлі» не підпадає під процедуру закупівлі. 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 


