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Шановний пане Олександре!

Департаментом ядерної енергетики та атомної промисловості розглянуто Ваше 

звернення від 05.11.2020 про надання інформації щодо публікації в ЗМІ 
від 04.11.2020 в частині закупки Запорізькою АЕС запчастин до дизелів та 

виготовлення деяких запчастин. За результатами розгляду повідомляємо.
Для виконання ремонтних робіт на енергоблоках ВП «ЗАЕС» в рамках 

виконання планово попереджувального ремонту енергоблоку в обсязі додатку Б СОУ 

НАЕК 026:2012, згідно Графіку ремонту ТМО дизель-генератора РДЕС ВП «ЗАЕС» 

на 2019-2036 роки № 123456.РО.00.Гр.151 від 05.09.2019 року, ініційовано процедури 

закупівель, а саме проведено відкриті торги UA-2019-10-17-000904-b. За 

результатами торгів було відмінено 5 лотів з 6, за одним із лотів укладено Договір 

№ 53-129-01-20-02076 від 02.03.2020 з Inkla Trading & Engineering GmbH та станом 

на 19.10.2020 поставка за даним договором не здійснена. Крім того, оголошено 

відкриті торги № UA-2020-06-05-004723-Ь, що були відмінені, підготовлено та 

оголошено повторну закупівлю за № UA-2020-10-07-005300-с, але враховуючи 

термін подачі пропозицій, аукціону, укладення договору, поставки та необхідних 

строків на ремонт дизелю можна з впевненістю було стверджувати, що гарантовано 

відбудеться простій енергоблоків ВП «ЗАЕС». В якості компенсуючих заходів, за 

заявкою ВП «ЗАЕС» силами ВП «Атомкомплект» оголошено торги № UA-2020-07-

17- 000101-b, які дублюють ТМЦ за договором № 53-129-01-20-02076 від 02.03.2020 з 
Inkla Trading & Engineering GmbH. Дана закупівля відмінена рішеннями 

Антимонопольного комітету України № 18319-р/пк-пз та № 18320-р/пк-пз 
від 29.09.2020 так само, як і переговірна процедура на 20% від основної закупівлі 
відмінена рішенням Антимонопольного комітету України № 19235-р/пк-пз 
від 13.10.2020.

Таким чином відміна декількох процедур закупівель, не поставка ТМЦ за 

договором № 53-129-01-20-02076 від 02.03.2020 призвела до критичної ситуації 
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з відповідними запчастинами до РДЕС ВП «ЗАЕС» та як наслідок невиконання 

«Оперативного графіку експлуатації енергоблоків АЕС у 2020 році». Зважаючи 

на стислі терміни підключення енергоблоків до електромережі, постало 

питання щодо терміновості придбання запасних частини до дизель- 
генераторної установки АСД-5600.

 Частиною 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено 

перелік випадків у разі яких, придбання замовником товарів, робіт і послуг, 
вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за 

вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини 1 цієї статті, здійснюється 

без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого 

цим Законом, у разі: «3) якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у 

зв'язку із виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють 

дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі;».
При цьому рішення щодо придбання товарів, робіт послуг без 

застосування проведення спрощених закупівель прийнято замовником 

самостійно (консультаційна відповідь Мінекономрозвітку на запит 
№820/2020).

Враховуючи термін виходу з ремонту енергоблоку № 4 ВП «ЗАЕС», 

терміни проведення процедури закупівлі за спрощеною процедурою, 
дотримання строків укладення договору (період оскарження), строки необхідні 
на доставку необхідних ТМЦ, які виготовляються за межами України, строків 

необхідних на проведення вхідного контролю продукції згідно СОУ НАЕК 

038:2017 – ДП «НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення щодо застосування 

норм п. З ч. 7 ст. З Закону України «Про публічні закупівлі». Тобто здійснити 

закупівлю запасних частини до дизель-генераторної установки АСД-5600 за 

прямими договорами без застосування електронної системи закупівель.

З повагою

Директор                                                                             Юрій САПОЖНИКОВ

Олександр Шевченко 206 36 07


