
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

23.10.2019 № 13 
 

м. Сєвєродонецьк 
 

засідання тендерного комітету  

 

Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –                      

Тетяна Лисенко; 

 

Секретар тендерного комітету – головний спеціаліст-юрисконсульт – Яна Сілюкова; 

 

Члени тендерного комітету: 

заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та 

діловодного забезпечення – заступник головного бухгалтера – Олена Василенко; 

начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду –                    

Олена Потапова-Панасенко. 

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

забезпечення – головний бухгалтер – Поліна Кулачко. 

 

Порядок денний: 

1. Організаційне питання щодо правомочності засідання тендерного комітету. 

2. Про затвердження змін до додатку річного плану закупівель на 2019 рік Державного 

архіву Луганської області. 

3. Щодо початку проведення процедури допорогових закупівель для придбання за державні 

кошти сервера. 

4. Призначення відповідальних за підготовку тендерної документації. 

5. Визначення контактних осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками. 

 

1. Слухали: 

Голову тендерного комітету Лисенко Тетяну, яка проінформувала членів комітету про те, що 

член тендерного комітету, начальник відділу зберігання та обліку документів Національного 

архівного фонду Держархіву, Потапова-Панасенко Олена, перебуває у відпустці. Згідно                 

п. 2.5 Положення про тендерний комітет, засідання комітету є правомочним за присутності 

на ньому не менше двох третин членів комітету.  

 

Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 
 

ВИРІШИЛИ: Засідання тендерного комітету визнати правомочним. 

 

2. Слухали: 

Члена тендерного комітету Кулачко Поліну, яка проінформувала членів комітету, про 

необхідність внесення змін до річного плану закупівель Держархіву на 2019 рік, а саме: 

- по коду 48820000-2 (Сервери) «Операційна система Mіcrosoft Windows Server» здійснити 

закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- по коду 48610000-7 (Системи баз даних) «ПЗ для роботи з базами даних» здійснити 

закупівлю без проведення процедури закупівлі; 
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Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 
 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити зміни до річного плану закупівель на 2019 рік Державного архіву 

Луганської області та безоплатно оприлюднити на вебпорталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження. 

 

3.Слухали: 

Голову тендерного комітету Тетяну Лисенко, яка запропонувала обрати орієнтовну дату 

початку проведення процедури допорогових закупівель для придбання за державні кошти 

сервера 24.10.2019. 

 

Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 

 

ВИРІШИЛИ: Обрати орієнтовну дату початку проведення процедури допорогових 

закупівель для придбання за державні кошти сервера 24.10.2019. 

 

4.Слухали: 

Голову тендерного комітету Тетяну Лисенко, яка запропонувала залучити до підготовки 

тендерної документації по закупівлі сервера – головного спеціаліста відділу організації, 

координації архівної справи та інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської 

області, Вертія Олександра та призначити відповідальних за підготовку тендерної 

документації - Сілюкову Яну та Кулачко Поліну. 

 

Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 
 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідальних за підготовку тендерної документації для 

придбання за державні кошти сервера. 

 

5.Слухали: 

Голову тендерного комітету Тетяну Лисенко, яка запропонувала визначити контактних осіб, 

уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками процедури допорогових закупівель по 

закупівлі сервера – Кулачко Поліну та Вертія Олександра. 

 

Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити контактних осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з 

учасниками процедури допорогових закупівель. 

 

Голова тендерного комітету  ___________                               Тетяна ЛИСЕНКО 

 

Заступник голови тендерного комітету ___________                           Олена ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:    ___________                                  Яна СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:     ___________                                Поліна КУЛАЧКО 

 

___________   Олена ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 

 

 

З протоколом ознайомлений  ___________                    Олександр ВЕРТІЙ 


