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ДОВІДКА
про належність Учасника до суб’єктів охоронної діяльності державної
форми власності
Управління по. [іц!Т охорони в Тернопільській області (ідентифікаційний
код 40108819; місцезнаходження: 46002, Тернопільська область, місто
Тернопіль, вулиця Петрушевича, будинок 5) у складі своєї тендерної пропозиції
надало скан-копії з оригіналів документів, які підтверджують належність
Учасника до суб’єктів охоронної діяльності державної форми власності:
1) Скан-копія з оригіналу Відомостей з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 28.03.2019 № 1005180099
(додається до цієї довідки).
У цьому документі зазначено, що організаційно-правова форма Учасника
за КОПФГ - 410 «Орган державної влади». Цим підтверджується належність
Учасника до державного сектору.
Також, у вказаі ому документі перелічені види діяльності Учасника згідно
КВЕД (класифікатора видів економічної діяльності), і з вказаного переліку
вбачається, що одним з видів діяльності Учасника є охоронна діяльність.
2) Надана окремим файлом скан-копія з оригіналу Положення про
Управління поліції охорони в Тернопільській області, що затверджено наказом
Національної поліції від 06.11.2015 № 65 (у редакції наказу Національної
поліції від 21.03.2019 № 271).
В пункті 1 розділу І даного Положення зазначено наступне: «Управління
поліції охорони в Тернопільській області (далі - Управління) відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №834 «Питання
функціонування органів поліції охорони, як територіальних органів
Національної поліції та ліквідації дсякцх дар.иторіальних органів Міністерства
внутрішніх справ», є територіальним органом Національної поліції, який
оперативно підпорядковується Д^щі|рфуійнту іїоліцІЇ охорони.
Р.В. Лихота

Пунктом 11 і озділу І цього Положення встановлено, що: «Майно
Управління є державною власністю, яке закріплено за ним на праві
оперативного управління та використовується відповідно до законодавства
України».
Цей документ підтверджує, що Учасник здійснює охоронну діяльність (є
суб’єктом цієї діяльності) та належить до державної форми власності.
3)
Надана окремим файлом скан-копія з оригіналу ліцензії на зайняття
охоронною діяльністю, що видана Міністерством внутрішніх справ (номер та
дата прийняття рішення про видачу ліцензії - №1461 від 13.11.2015). Цей
документ підтверджує, що Учасник є суб’єктом охоронної діяльності.
До того ж, посилання на державну форму власності Учасника міститься у
діючих на даний час Законодавчих актах.
Так, у частині 2 статті 105 Закону України від 02.07.2015 № 580-\ТІІІ
«Про Національну поліцію» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/раце4)
закріплено, що: «Майно поліції є державною власністю і належить їй на праві
оперативного управління. Органи поліції здійснюють володіння, користування
та розпорядження майном у порядку, визначеному законом».
Додаток: на 2 арк.
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