
Державний архів  

Луганської області 

 

ПРОТОКОЛ  

 

21.01.2019 № 1 

 

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 – головного бухгалтера – Василенко О.М.; 

- начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду – 

Потапова-Панасенко О.В.; 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та ділового 

забезпечення – головний бухгалтер – Кулачко П.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження річного плану закупівель та додатку до річного плану Державного 

архіву Луганської області на 2019 рік. 

2. Визначення процедури закупівлі для придбання товарів за державні кошти. 

 

1. Слухали: 

Начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та 

діловодного забезпечення – головного бухгалтера Кулачко П.В., яка проінформувала членів 

комітету про необхідність затвердження річного плану закупівель та додатку до річного 

плану Державного архіву Луганської області на 2019 рік.  

Запропонувала членам тендерного комітету: 

- ознайомитися з річним планом закупівель та додатком до річного плану, що додаються; 

- надати зауваження та пропозиції (за наявності). 

За результатами розгляду, пропозицій та зауважень не надійшло. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний план закупівель та додаток до річного плану Державного 

архіву Луганської області на 2019 рік. 

 

2. Слухали: 

Начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та 

діловодного забезпечення – головного бухгалтера Кулачко П.В., яка проінформувала членів 

комітету про необхідність визначення процедури закупівлі для придбання товарів за 

державні кошти та запропонувала для предмету закупівлі: 

- по коду 22410000-7 (Марки) «Марки поштові» на суму 5269,00 грн здійснити 

закупівлю без проведення процедури закупівлі; 
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- по коду 30190000-7 (Офісне устаткування та приладдя різне) «Конверти з маркою, 

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

індекси пластикові, біндери» на суму 5011,00 грн здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

- по коду 22990000-6 (Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший 

некрейдований папір або картон для графічних цілей) «Папір офісний ф. А4» на суму 

22000,00 грн згідно Закону України «Про публічні закупівлі» здійснити закупівлю з 

використанням електронної системи закупівель (допорогові закупівлі); 

- по коду 22850000-3 (Швидкозшивачі та супутнє приладдя) «Папка на зав’язках Укр, 

швидкозшивач картонний, папка Справа Укр, реєстратори, швидкозшивач пласт» на 

суму 2453,00 грн здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- по коду 37823000-3 (Пергаментний папір та інші паперові вироби) «Картон 

палітурний, папір реставраційний, папір цупкий» на суму 3860,00 грн здійснити 

закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

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

д/прош документів б/п» на суму 384,00 грн здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

- по коду 315200000-7 (Світильники та освітлювальна арматура) «Лампа настільна» на 

суму 780,00 грн здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- по коду 19510000-4 (Гумові вироби) «Матеріал палітурний (бумвініл)» на суму 

8925,00 грн здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- по коду 22210000-5 (Газети) «Періодичні видання: «Діловодство», «Бухгалтерія: 

Бюджет» + «Зарплата та кадрова справа» + «Новий бюджетний облік», «Урядовий 

кур’єр», «Офіційний вісник Президента України»» на суму 7218,00 грн здійснити 

закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- по коду 70220000-9 (Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості) 

«Оренда приміщення» на суму 447568,00 грн згідно абзацу сьомого пункту третього 

статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

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

«Телекомунікаційні послуги» на суму 3600,00 грн здійснити закупівлю без 

проведення процедури закупівлі; 

- по коду 72410000-7 (Послуги провайдерів) «Послуги з передавання даних і 

повідомлення (Інтернет)» на суму 4680,00 грн здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

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

картриджа» на суму 15156,00 грн здійснити закупівлю без проведення процедури 

закупівлі; 

- по коду 60170000-0 (Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм) «Оплата 

транспортних послуг» на суму 15000,00 грн здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

- по коду 79810000-5 (Друкарські послуги) «Публікації в газету» на суму 1397,00 грн 

здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

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

періодичні видання» на суму 46,00 грн здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

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

страхового фонду документації» на суму 18000,000 грн здійснити закупівлю без 

проведення процедури закупівлі; 

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

«Дератизація» на суму 199,00 грн здійснити закупівлю без проведення процедури 

закупівлі; 
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- по коду 48410000-5 (Пакети програмного забезпечення для управління інвестиціями 

та підготовки податкової звітності) «Програмне забезпечення» на суму 1400,00 грн 

здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі;  

- по коду 09320000-8 (Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) «Оплата 

теплопостачання» на суму 90600,00 грн згідно підпункту п’ятого пункту четвертого 

статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

- по коду 65110000-7 (Розподіл води) «Оплата водопостачання» на суму 5200,00 грн 

згідно підпункту п’ятого пункту четвертого статті 2 Закону України «Про публічні 

закупівлі» здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- по коду 09310000-5 (Електрична енергія) «Оплата електроенергії» на суму       

76900,00 грн згідно підпункту п’ятого пункту четвертого статті 2 Закону України 

«Про публічні закупівлі» здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: затвердити визначені процедури закупівель для придбання товарів за 

державні кошти. 

 

 

 

Голова тендерного комітету   ___________                              Т. ЛИСЕНКО 

 

Заступник голови тендерного комітету  ___________                        О. ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:     ___________                           Я. СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:      ___________                              П. КУЛАЧКО 

 

__________ О. ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 

 

 

 


