
Державний архів  

Луганської області 

 

ПРОТОКОЛ  

 

06.06.2019 № 4 

 

м. Сєвєродонецьк 

 
засідання тендерного комітету  

 

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 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. Організаційне питання щодо правомочності засідання тендерного комітету. 

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

архіву Луганської області. 

 

1. Слухали: 

Заступника голови тендерного комітету Василенко О.М., яка проінформувала членів 

комітету про те, що голова тендерного комітету, заступник директора-головний зберігач 

фондів Держархіву Лисенко Т.А. 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 П.В., 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 горизонтальний та вертикальний, 

коректор, індекси пластикові, біндери, куток пластиковий, печатки та штампи» збільшити 

очікувану вартість предмета закупівлі на суму 346,00 грн; 

- по коду 19510000-4 (Гумові вироби) «Матеріал палітурний (бумвініл)» зменшити очікувану 

вартість предмета закупівлі на суму 5100,00 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 

346,00 грн.; 
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- додати позицію по коду 24910000-6 (Клеї) «Клей» на суму 5000,00 грн та здійснити 

закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

- додати позицію по коду 39120000-9 (Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи) 

«Стіл письмовий, шафа для паперів» на суму 3200,00 грн та здійснити закупівлю без 

проведення процедури закупівлі; 

- додати позицію по коду 39110000-6 (Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них) 

«Стілець» на суму 650,00 грн, яка згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» не 

підпадає під процедуру закупівлі; 

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

«Оренда приміщення» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму                     

162636,00 грн; 

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

транспортних послуг» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму                     

8435,00 грн; 

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

фонду документації» зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму                     

12036,00 грн; 

- додати позицію по коду 50413200-5 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

протипожежного обладнання) «Заправка вогнегасників» на суму 1000,00 грн, яка згідно з 

Законом України «Про публічні закупівлі» не підпадає під процедуру закупівлі; 

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

збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 101,00 грн; 

- по коду 48761000-0 (Пакети антивірусного програмного забезпечення) «Програмне 

забезпечення» збільшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 1100,00 грн; 

- додати позицію по коду 45000000-7 (Будівельні роботи) «Будівельні роботи» на суму 

36140,00 грн та здійснити закупівлю без проведення процедури закупівлі; 

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

зменшити очікувану вартість предмета закупівлі на суму 11900,00 грн; 

- по коду 65110000-7 (Розподіл води) «Оплата водопостачання» зменшити очікувану вартість 

предмета закупівлі на суму 900,00 грн; 

- по коду 09310000-5 (Електрична енергія) «Оплата електроенергії» збільшити очікувану 

вартість предмета закупівлі на суму 10600,00 грн; 

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

з перевезення та захоронення твердих побутових відходів» на суму 1400,00 грн, яка згідно з 

Законом України «Про публічні закупівлі» не підпадає під процедуру закупівлі; 

- додати позицію по коду 80570000-0 (Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення 

кваліфікації) «Підвищення кваліфікації» на суму 2100,00 грн, яка згідно з Законом України 

«Про публічні закупівлі» не підпадає під процедуру закупівлі; 

- додати позицію по коду 30210000-4 (Машини для обробки даних (апаратна частина)) 

«Персональний комп’ютер» на суму 20000,00 грн та здійснити закупівлю без проведення 

процедури закупівлі; 

 

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. 

 

 

Голова тендерного комітету   ___________                              Т. ЛИСЕНКО 

 



3 

Заступник голови тендерного комітету  ___________                        О. ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:     ___________                           Я. СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:      ___________                              П. КУЛАЧКО 

 

__________ О. ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 

 

 

 

 

 

 


