
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія: Міністерство освіти і науки України;  

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; код за ЄДРПОУ – 38621185; категорія замовника – орган 

державної влади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):  ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 64110000-0  Поштові Послуги  

(Послуги з пересилання поштових відправлень). 

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2022-02-07-015702-b  

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Відповідно до нормативно-правових актів Міністерство освіти і науки України, який  у 

своїй діяльності створює вихідні паперові документи для листування з центральними 

органами виконавчої влади, з судовими інстанціями, з іншими приватними, юридичними 

особами, адвокатами та громадянами України, з якими відсутній електронний документообіг.  

Найбільший обсяг усіх поштових відправлень Міністерства освіти і науки України  має 

вагу одиниці  до 50 г, припадає на листування з громадянами України, приватними 

юридичними особами та судовими інстанціями. 

Враховуючи вимоги статті 20 Закону України «Про звернення громадян», статті 24 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» тощо, є необхідність у щоденному здійсненні поштових відправлень. 

Відповідно до ст. 259, ст. 291 Господарського процесуального кодексу України копії 

апеляційних та касаційних скарг сторонам у справі повинні надсилатись листом з описом 

вкладання. 

До Міністерства освіти і науки України з приводу виконання рішень суду звертається 

значна кількість громадяни України, які проживають у віддалених населених пунктах України, 

куди доставку поштових відправлень, беручи до уваги розвинуту інфраструктуру, спроможне 

забезпечити через відповідні відділення виключно АТ «Укрпошта». 

Згідно з Законом України «Про поштовий зв’язок» національний оператор поштового 

зв’язку – оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги 

поштового зв’язку на всій території України, за тарифами, що регулюються державою і якому 

надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг 

поштового зв’язку. 

Національний оператор забезпечує надання на всій території України універсальних 

послуг поштового зв'язку за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Держава забезпечує фінансову підтримку національного оператора у наданні 

універсальних послуг поштового зв’язку. 

Частиною 3 статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text) перелічені виключні права національного 

оператора, серед іншого встановлено наступне: 

видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих 

конвертів і карток, а також виведення їх з обігу; 

пересилання простих листів масою до 50 грамів та простих поштових карток; 



розміщення та використання поштових скриньок для збирання листів і поштових карток 

на всій території держави відповідно до нормативів, встановлених уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку; 

використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим 

фізичним та юридичним особам; 

інші послуги поштового зв’язку. 

Маркувальна машина – пристрій, призначений для нанесення на письмову 

кореспонденцію відбитку державного знаку, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, 

дату приймання та іншу інформацію. 

У зв’язку з необхідністю виконання вимог нормативно-правових актів Міністерство 

освіти і науки України для забезпечення щоденного термінового поштового відправлення 

використовує маркувальну машину (у тому числі з метою економії часу та дотримання строків, 

визначених законодавством). 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.02.2002 № 10-р «Про національного 

оператора поштового зв’язку» виконання функцій національного оператора поштового зв’язку 

покладено на ПАТ «Укрпошта» (відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України 

від 14.12.2018 № 611 змінено тип Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» з 

публічного на приватне та товариство перейменоване в Акціонерне товариство «Укрпошта»). 

Пунктом 9 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.03.2009 № 270 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-

%D0%BF#Text), встановлено, що національний оператор поштового зв'язку забезпечує 

надання універсальних послуг поштового зв'язку на всій території України. До універсальних 

послуг поштового зв'язку належать, послуги з пересилання, зокрема поштових карток, листів, 

бандеролей, відправлень для сліпих - простих та рекомендованих. 

Згідно з Положенням про знаки поштової оплати, затвердженим Наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 24.06.2010 № 388, поштова марка є засобом оплати послуг 

поштового зв’язку, що надаються національним оператором, а маркований конверт – це 

поштовий конверт, виготовлений за встановленим стандартом із надрукованою на них 

поштовою маркою. 

Відповідно до статті 13 Закону «Про поштовий зв’язок» послуги поштового зв’язку 

надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв’язку, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам 

якості. 

З метою забезпечення надання на території міста Києва універсальних послуг поштового 

зв’язку створено Київську міську дирекцію АТ «Укрпошта», представників якої уповноважено 

укладати від імені товариства договори за результатами проведення процедур закупівель. 

Відповідно до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань АТ «Укрпошта» у своїй структурі має відокремлені 

підрозділи. Найбільш територіально наближений до об’єкту, де надаватимуться поштові 

послуги є Київська міська дирекція АТ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979), адреса: проспект 

Перемоги, 12, м. Київ, 01135). 

Даний підрозділ є найбільш територіально наближеним до Міністерства, де: 

– надаватимуться послуги з пересилання письмової кореспонденції (простих та 

рекомендованих листів і бандеролей) з використанням маркувальної машини, яка є у власності 

Міністерства освіти і науки України; 

– з метою забезпечення можливості оскарження рішень господарських судів в апеляційній 

та касаційній інстанціях (відповідно до ст.ст. 259, 291 ГПК України копії апеляційних та 

касаційних скарг розсилаються сторонам по справі листами з описом вкладення) 

надаватимуться послуги з пересилання відправлень «Укрпошта стандарт» та відправлень 

«Укрпошта Експрес» через відділення поштового зв'язку». 
Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF#Text


Строк надання послуг:  з дати підписання договору по 31.12.2022.  

 

Враховуючи вищевикладене, та відповідно до абз. 4 п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі»,  пропонується застосувати переговорну процедуру закупівлі послуги з 

пересилання поштових відправлень (код 64110000-0 «Поштові послуги» національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») за наявності такого 

випадка як відсутність конкуренції з технічних причин: послуги можуть бути надані виключно 

певним суб’єктом господарювання, а саме АТ «Укрпошта» в особі Київської міської дирекції 

АТ «Укрпошта». 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за КПКВК 2201010 

«Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» відповідно до бюджетного запиту 

на 2022 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:  220 000,00 грн  (двісті двадцять тисяч грн                       

00 коп.) з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована з урахуванням наданих послуг  в 

попередніх роках та відповідно до  діючих Граничних тарифів та Тарифів що розміщені на 

сайті АТ «Укрпошта». 

8. Процедура закупівлі: 

Застосовується переговорна процедура. 

 


