
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

08.11.2019 № 20 
 

м. Сєвєродонецьк 
 

засідання тендерного комітету  

 

Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –                      

Тетяна Лисенко; 

 

Секретар тендерного комітету – завідувач сектору управління персоналом  – 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. Про затвердження змін до додатку річного плану закупівель на 2019 рік Державного 

архіву Луганської області. 

2. Визначення результатів по закупівлі за державні кошти сервера. 

 

1. 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 30190000-7 (Офісне устаткування та приладдя різне) «Конверти з маркою, файл для 

документів, фарба штемпельна, скріпки, олівці, лоток горизонт., коректор, індекси 

пластикові, біндери, куток пластиковий, печатки та штампи, степлер, скоби, гумки» 

зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 1010,00 грн; 

- по коду 22990000-7 (Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований 

папір або картон для графічних цілей) «Папір офісний ф. А3, японський папір» збільшити 

очікувану вартість предмета закупівлі на суму 4550,00 грн; 

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

папір реставраційний, папір цупкий» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на 

суму 3257,00 грн; 

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

«Зарплата та кадрова справа» + «Новий бюджетний облік», «Урядовий кур’єр», «Офіційний 

вісник Президента України»» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 

1293,00 грн; 

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

шафа для паперів, стіл-стойка, стелаж для документів з дверима» зменшити очікувану 

вартість предмета закупівлі на суму 2250,00 грн; 

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

вартість предмета закупівлі на суму 1010,00 грн; 
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- додати позицію по коду 39130000-2 (Офісні меблі) «Тумба під принтер» на суму 2250,00 

грн та здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- по коду 30210000-4 (Машини для обробки персональних даних (апаратна частина)) в 

конкретній назві предмета закупівлі слово «DellPowerEdge» замінити на слово «Supermicro». 

 

Голосували: «за» - «5», «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. 

 

2. Слухали: 

Голову тендерного комітету Тетяну Лисенко, яка проінформувала, що по закупівлі за 

державні кошти сервера на суму 95253,00 грн, згідно додатку до річного плану закупівель 

Держархіву на 2019 рік, була визначена процедура закупівлі – допорогові закупівлі. 

23.10.2019 Держархівом було розміщено в електронній системі «Prozorro» оголошення про 

проведення допорогової закупівлі за державні кошти сервера та тендерну документацію до 

нього.  

05.11.2019 закінчився прийом пропозицій, жоден учасник не зареєстрував пропозицію та 

система автоматично присвоїла закупівлі статус «Закупівля не відбулася».  

У зв’язку з вищевикладеним, голова тендерного комітету, Тетяна Лисенко, запропонувала 

11.11.2019 повторно розмістити в електронній системі «Prozorro» оголошення про 

проведення допорогової закупівлі за державні кошти сервера та тендерну документацію до 

нього.  

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 11.11.2019 повторно розмістити в електронній системі «Prozorro» оголошення 

про проведення допорогової закупівлі за державні кошти сервера та тендерну документацію 

до нього.  

 

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

 

Голова тендерного комітету  ___________                                 Тетяна ЛИСЕНКО 

 

Заступник голови тендерного комітету ___________                             Олена ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:    ___________                                    Яна СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:     ___________                                 Поліна КУЛАЧКО 

 

___________   Олена ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 
 

 


