
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

  

ПРОТОКОЛ 
 
18.05.2016 № 9 

 
м. Запоріжжя 
 
Засідання комітету з конкурсних торгів  
 
Голова – Ядловська О.Л. 
Присутні члени комітету: Власенко О.В., Штефан А.В., Бондар В.О.,       
Видавська О.В. 
 
Порядок денний: 
 

1. Щодо виправлення технічних (механічних) помилок, допущених 

комітетом з конкурсних торгів при заповненні форми Звіту про результати 

проведення переговорної процедури закупівлі (Інформація про застосування 

переговорної процедури закупівлі розміщена на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель: №102022, "ВДЗ" №72(14.04.2016) від 14.04.2016), 

після його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу. 
 
Результати голосування: за – 5, проти – 0. 
Порядок денний прийнято. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Ядловську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів, про необхідність 

виправлення технічної (механічної) помилки, допущеної комітетом з 

конкурсних торгів при заповненні та затверджені форми Звіту про результати 

проведення переговорної процедури закупівлі від 16.05.2016 № 3. 
Голова Комітету запропонувала внести виправлення у підпункт 2.1. 

пункту 2 Звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі            
№ 3 від 16.05.2016, затверджений протоколом комітету з конкурсних торгів 

Державного архіву Запорізької області від 16.05.2016 № 7 та оприлюднений на 

сайті Уповноваженого органу, а саме, викласти підпункт 2.1. у такій редакції: 
«2.1. Найменування: Послуги у сфері громадського порядку та 

громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 

016:2010 − 84.24.1 (код за ДК 021:2015 - 75240000-0 Послуги із забезпечення 

громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку).» 
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ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити виправлення у підпункт 2.1.пункту 2 Звіту про результати 

проведення переговорної процедури закупівлі № 3 від 16.05.2016, затверджений 

протоколом комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької 

області від 16.05.2016 № 7 та оприлюднений на сайті Уповноваженого органу, а 

саме, викласти підпункт 2.1. у такій редакції: 
«2.1. Найменування: Послуги у сфері громадського порядку та 

громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 

016:2010 − 84.24.1 (код за ДК 021:2015 - 75240000-0 Послуги із забезпечення 

громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку).» 
2. Голові комітету з конкурсних торгів Ядловській О.Л. протягом дня 

оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу та на офіційному веб-
сайті Державного архіву Запорізької області протокол комітету з конкурсних 

торгів Державного архіву Запорізької області від 18.05.2016 № 9 про 

виправлення технічних (механічних) помилок. 
 

Результати голосування: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

   
Голова комітету  О.Л. Ядловська 

 
Секретар комітету  А.В. Штефан 

 
Члени  комітету  О.В. Власенко 

 
  В.О. Бондар 

 
  О.В. Видавська 
  
      
ПОГОДЖЕНО:  
Директор Державного 

архіву Запорізької області 
 
____________ О.С. Тедєєв 
 
__________________ року 
 

 
 


