
ПРОТОКОЛ
переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

17 квітня 2014 року м. Запоріжжя, вул. Українська, 48
10-00 год.

ПРИСУТНІ:
Пилявська  О.Л.  заступник  директора  Державного  архіву  Запорізької  області 
голова комітету з конкурсних торгів;
Петренко І.І.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, 
заступник голови комітету з конкурсних торгів;
Зінчик  О.Ю.  –  начальник  відділу  зберігання,  обліку  та  довідкового  апарату, 
член комітету з конкурсних торгів;
Бондар В.О. – головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби, член 
комітету з конкурсних торгів;
Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, 
відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів.

ЗАПРОШЕНІ:
Представник учасника процедури закупівлі: заступник начальника Управління 
Державної  служби  охорони  при  ГУМВС  України  в  Запорізькій  області 
Рижинський А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Розгляд питань щодо проведення закупівлі послуг за кодом ДК продукції 

та  послуг  016:2010:  84.24.1  (послуги  у  сфері  громадського  порядку  та 
громадської  безпеки),  послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву 
Запорізької  області  в  Управління  Державної  служби  охорони  при  ГУМВС 
України в Запорізькій області за рахунок коштів місцевих бюджетів.

СЛУХАЛИ:
Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву 

Запорізької області.
Вона повідомила про нагальну необхідність у закупівлі послуг за кодом 

ДК  продукції  та  послуг  016:2010:  84.24.1  (послуги  у  сфері  громадського 
порядку  та  громадської  безпеки)  −  послуг  охоронців  на  двох  об’єктах 
Державного  архіву  Запорізької  області  в  Управління  Державної  служби 
охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Процедуру закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської 
безпеки,  послуг  охоронців  на  двох  об’єктах  Державного  архіву  Запорізької 
області на очікувану вартість предмета закупівлі за кошти державного бюджету 
у цьому році вже проведено. Але в постійному кошторисі Державного архіву 
Запорізької  області  асигнувань  для  оплати  цих  послуг  за  рахунок  коштів 



державного  бюджету  не  доведено.  Тому  існує  потреба  у  проведенні  нової 
процедури за рахунок коштів обласного бюджету – Програми розвитку архівної 
справи  у  Запорізькій  області  на  2013-2015  роки,  затвердженої  рішенням 
обласної  ради  від  22.11.2012  №  14.  За  цією  Програмою  розмір  субвенції  з 
місцевого бюджету державному бюджету у 2014 році для закупівлі  послуг у 
сфері громадського порядку та громадської безпеки, послуг охоронців на двох 
об’єктах Державного архіву Запорізької області складає 534,0 тис. грн.

На  даний  час  надання  послуг  охоронців  регулюється  договором  про 
закупівлю  послуг  за  державні  кошти  від  23.01.2014  №  01-0005365  між 
Державним  архівом  Запорізької  області  та  Управлінням  Державної  служби 
охорони при ГУМВС України в Запорізькій області охорони.

Застосувати процедуру закупівлі послуг в одного учасника – Управління 
Державної  служби  охорони  при  ГУМВС  України  в  Запорізькій  області 
заплановано  у зв’язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 
10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної 
та інших форм власності» передбачено,  що Державні архіви та їхні  сховища 
підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при 
Міністерстві внутрішніх справ. 

Тому,  враховуючи 2 пункту 2 статті  39  Закону України  від  01.06.2010 
№  2289–VІ  «Про  здійснення  державних  закупівель»,  Управління  Державної 
служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було запрошено до 
участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг 
охоронців у одного учасника.

На  запит  архіву  від  16.04.2014  №  01-26/0274,  відповідно  до  абзацу  2 
частини 1 статті 39 Закону  України  від 01.06.2010 № 2289–VІ, УДСО надало 
необхідний  пакет  документів  про  відповідність  кваліфікаційним  вимогам 
відповідно до статті 16 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ.

ВИСТУПИЛИ: 
Рижинський А.В. – заступник начальника Управління Державної служби 

охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.
Підтвердив, що відносини між Управлінням Державної служби охорони 

при ГУМВС України в Запорізькій області та Державним архівом Запорізької 
області продовжуються й запропонував ціну пропозиції для закупівлі послуг у 
сфері громадського порядку та громадської безпеки (послуг охоронців на двох 
об’єктах Державного архіву Запорізької області) з 01.01.2014 по 31.12.2014 від 
УДСО у розмірі 533834,40 грн. (п’ятсот тридцять три тисячі вісімсот тридцять 
чотири гривни 40 коп.) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ: 
Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником 

учасника  (Управління  Державної  служби  охорони  при  ГУМВС  України  в 
Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування  предмета  закупівлі:  код  –  84.24.1  (послуги  у  сфері 
громадського порядку та громадської безпеки);
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процедура закупівлі: закупівля в одного учасника;
найменування  учасника,  його  адреса:  Управління  Державної  служби 

охорони  при  ГУМВС  України  в  Запорізькій  області,  м.  Запоріжжя, 
вул. Запорізька, 15, 69002;

ціна  пропозиції:  533834,40  грн.  (п’ятсот  тридцять  три  тисячі  вісімсот 
тридцять чотири гривні 40 коп.), у тому числі ПДВ: 88972,40 грн. (вісімдесят 
вісім тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 40 коп.);

джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів;
місце  надання  послуг:  м.  Запоріжжя,  вул.  Українська,  48,  69095, 

м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054;
строк надання послуг: січень 2014 року – грудень 2014 року.
умови  застосування  процедури  закупівлі  в  одного  учасника:  абзац  2 

пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення 
державних  закупівель»:  відсутність  конкуренції  (у  тому  числі  з  технічних 
причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи 
надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому 
альтернативи.

Одержані  від  учасника  документи  підтверджують  відповідність 
кваліфікаційним вимогам.

Голова комітету О.Л. Пилявська

Секретар комітету                                                                  А.В. Штефан

Заступник голови І.І. Петренко

Члени комітету О.Ю. Зінчик

В.О. Бондар

ВІД УЧАСНИКА:

Заступник начальника Управління 
Державної служби охорони при 
ГУМВС України в Запорізькій області А.В. Рижинський 
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