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Для належного функціонування
Національного заповідника «Хортиця»
необхідно забезпечити його охорону,
враховуючи приписі діючого
законодавства, зокрема: Закону України
«Про музеї та музейну справу», «Про
охорону культурної спадщини», «Про
охоронну діяльність», «Про культуру»,
«Про Національну поліцію» , Постанову
Кабінету Міністрів від 21.11.2018 року №
975 «Про затвердження категорій об’єктів
державної форми власності та сфер
державного регулювання, які підлягають
охороні органами поліції охорони на
договірних засадах», постанови Кабінету
Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. №
834 «Питання функціонування органів
поліції охорони як територіальних органів
Національної поліції та ліквідації деяких
територіальних органів Міністерства
внутрішніх справ».
На даний час, Поліція охорони — єдина
державна структура, яка надає повний
комплекс якісних послуг охорони. Поліція
охорони виконує свою роботу і,
враховуючи новий потік змін до діючого
законодавства щодо органів внутрішніх
справ, надалі динамічно і успішно
розвивається, виконуючи свої професійні
обов’язки – захист майна та життя

Вартість закупівлі визначено
враховуючи вартість попередньої
закупівлі послуг з охорони об'єктів та
особистої охорони) у 2020 році , з
урахуванням розміру бюджетних
видатків, передбачених кошторисом на
утримання Національного заповідника
«Хортиця».

громадян від злочинних посягань. Охорона
об'єктів забезпечується
висококваліфікованими співробітниками
підрозділів Поліції охорони, які мають
визначені законом права та повноваження
на озброєну охорону і застосування
владних функцій щодо правопорушників.
Відповідно до п. 10 Постанови Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 2018 р.
№ 975 «Про затвердження категорій
об’єктів державної форми власності та сфер
державного регулювання, які підлягають
охороні органами поліції охорони на
договірних засадах» визначено: Музейні
заклади, в яких зберігаються музейні
предмети державної частини Музейного
фонду України, внесені до Державного
реєстру національного культурного
надбання.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2000 р. N 209 «Про
затвердження переліку музеїв, в яких
зберігаються музейні колекції та музейні
предмети, що є державною власністю і
належать державної частини Музейного
фонду України» - Національний заповідник
«Хортиця» включено до вищезазначеного
переліку.
Дніпровське МВ Управління поліції
охорони в Запорізькій області є
територіальним органом Національної
поліції та діє на підставі Закону України
«Про Національну поліцію», постанови
Кабінету Міністрів України від 13.10.2015р.
№834 «Питання функціонування органів
поліції охорони як територіальних органів
Національної поліції».
Для недопущення проникнення на
територію сторонніх оciб, запобігання

викрадення або пошкодження музейних
експонатів, виявлення та припинення
порушень публічного порядку на території
Музею-заповідника та прилеглих до нього
територій, існує потреба в ix оxopoні з
використанням бойової вогнепальної зброї
, наявності груп швидкого реагування, які
мають прибути до об’єкту охорони в
найкоротший термін.
На даний час єдиною структурою,
яка відповідає вищезазначеним критеріям
та має право надавати послуги з охорони
майна з реагуванням наряду поліції
охорони на договірних засадах на території
області є Управлінням поліції охорони в
Запорізькій області.
Упродовж багатьох років
Управлінням поліції охорони в Запорізькій
області на договірних них засадах
здійснює заходи охорони, обслуговування
засобів сигналізації, в приміщеннях та
територіях Музею та заповідника.
З огляду на вищевикладене, Дніпровське
МВ Управління поліції охорони в
Запорізькій області є єдиною структурою,
яка має право надавати послуги з охорони
музейних закладів, в яких зберігаються
музейні предмети державної частини
Музейного фонду України, внесені до
Державного реєстру національного
культурного надбання на договірних
засадах у місті Запоріжжя.
У зв'язку з відсутністю конкуренції з
технічних причин на надання послуг з
охорони об'єктів та особистої охорони код
за ДК 021 :2015 - 79710000-4 - Охоронні
послуги.
У зв’язку із вищенаведеним та
враховуючи об’єктивну відсутність

конкуренції з технічних причин щодо
надання послуг з охорони об'єктів та
особистої охорони єдиний можливий
постачальник Дніпровське МВ Управління
поліції охорони в Запорізькій області.
Згідно з п. 2 cт. 40 Закону України «Про
публічні закупівлі» передбачено, що
замовник має право застосувати
переговорну процедуру закупівлі в разі
відсутності конкуренції з технічних
причин.

