
Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або 
бюджетного призначення предмета закупівлі - послуги з друкування газети «Урядовий 
кур’єр» у 2022 році ДК 021:2015 79810000-5 Друкарські послуги  
 
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 
жовтня 2016р. №710». На підставі розрахунку потреб в коштах на оплату  послуги з 
друкування газети «Урядовий кур’єр» у 2022 році  
1. Інформація про видання: 
1.1. Формат A3, розмір задрукованого поля не менше 260 х 378 мм. ( +/- 1%). Обсяг 12, 16, 
24, 32 (можливий обсяг 4, 8, 20, 28, 40, 48, 56 )  шпальт.  
У разі надходження до друку великого обсягу документів, публікація яких разом з додатками 
вимагає оприлюднення виключно в одному номері газети, можливий збільшений обсяг 
шпальт - 64, 72, 80, 88, 96, 104 тощо.  
1.2. Наклад газети «Урядовий кур’єр» - 9 000 примірників; 
1.3. Кольоровість 4+4  (можлива кольоровість 1+1; 2+1; 4+2; 4+1). 
1.4.  Періодичність – 5 разів на тиждень. 
1.5. У разі друку газети обсягом від 24 шпальт можливе брошурування на дві скоби. 
2. Вимоги до матеріалів 
2.1. Усі матеріали, які використовують для виготовлення газети, вкладок, додатків до неї, 
мають відповідати вимогам нормативних документів на них і на ці матеріали мають бути 
висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України щодо 
використання їх за призначенням. 
2.2.  Друкування накладів видання відбувається на папері Учасника. Характеристики паперу: 
- формат – 84 см; 
- щільність  - 0,6 г\куб.см, вага 1 кв.м – 42 (+ -1,5-2) г; 
- опір роздиранню у поперечному напрямку - не менше 206 мн.; 
- непрозорість - не менше 95%; 
- білість - не менше 60%; 
- гладкість (по Бекку) - не менше 45 сек.; 
- вологість – 6,5-8,0%; 
- склеювання - не більше 1 на 10 рулонів; 
- розривна довжина - не менше 3 000 м. 
3. Графік виготовлення видання: 
3.1. Здача  електронних фотоформ шпальт газет: 5 разів на тиждень (з понеділка по п’ятницю 
включно), о 17 год. 15 хв. 
3.2. Доставку виготовленого накладу газети здійснювати автомобільним або іншим 
транспортом 5 разів на тиждень (з понеділка по п’ятницю включно), до 19 год. 00 хв. Із 
збільшенням накладу та/або кількості шпальт газети строки доставки можуть бути збільшені 
пропорційно часу, необхідному для завершення друку.  
3.3. У разі, якщо виникла затримка здачі Замовником макету, Виконавець має право 
продовжити строк виготовлення  накладу газети пропорційно строку затримки Замовником 
здачі електронних фотоформ газети. 
4. Вимоги до надання послуг з друкування газети: 
4.1. Виконавець повинен здійснити: 
- монтаж електронних фотоформ; 
- виготовлення друкарських форм; 
- друк, що включає приладку друкарських форм, власне друкування накладу; 
- друкування газет одним зошитом (друк газети кількома зошитами та їх подальша 
підбірка забороняється); 
-  післядрукарські процеси; 
- доставку накладів автомобільним транспортом виконавця розповсюджувачу, до цеху 
експедирування періодичних друкованих видань АТ «Укрпошта» (ЦЕПВД), за адресою м. 
Київ, вул. Георгія Кірпи, 2;  



4.2. Виконавець повинен здійснити розсилку газет згідно з Постановою КМУ від 10 травня 
2002 р. № 608 та забезпечити редакційні потреби у кількості 35 примірників. 
5. Якісні вимоги до предмету закупівлі: 
5.1. Якість надання послуг має відповідати вимогам галузевого стандарту СОУ 18.1-
02477019-03:2015 «Газети. Технічні умови» зі зміною № 1, або вимогам, що ставляться до 
такого виду Послуг згідно з чинним законодавством України. 
5.2. Весь наклад газет вважатиметься бракованим у разі виявлення  не менше ніж 0,05% 
примірників цього накладу будь-яких відхилень від вимог галузевого стандарту СОУ 18.1-
02477019-03:2015 «Газети. Технічні умови» зі зміною № 1 або хоча б одного з таких 
дефектів: 
- дефектів відтвореності шрифтів та (або) ілюстрацій, через які не можна прочитати текст та 
(або) роздивитись ілюстрацію (незадрукованих ділянок, чорнишів, розмазаної фарби, 
забитих фарбою ділянок тексту чи ілюстрацій, здвоєного зображення, несуміщення фарб, 
плям від фарби та мастила, фарбових смуг); 
- макулатурних або чистих аркушів, аркушів з брудними полями. 
5.3. Пакування газет має забезпечити їх цілісність і неушкодженість під час транспортування 
та відповідати вимогам ДСТУ 3916 та СОУ 18.1-02477019-03:2015 «Газети. Технічні умови» 
зі зміною № 1.  
5.4. Завантаження, доставка, розвантаження накладів газети має здійснюватися силами 
Виконавця із залученням автотранспорту Виконавця та за рахунок Виконавця.  
5.5.  У разі необхідності (за вимогою Виконавця або за бажанням Замовника) можлива 
присутність представника Замовника при виведенні кольоропроб, при друкуванні накладу. 
Представник має право вносити корективи в процес друкування, а також зупинити друк у 
разі незадовільної якості накладу видання.  
6. Інші вимоги до предмету закупівлі: 
6.1. Строк надання послуг: з моменту підписання договору до «31» грудня 2022 року 
включно. 
6.2. Предмет закупівлі: Друкування газети «Урядовий кур’єр» у 2022 році (ДК 021:2015 
79810000-5 Друкарські послуги). 
6.3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-17-018982-c. Відкриті торги з публікацією 
англійською мовою. 
6.4. Очікувана вартість закупівлі та/або бюджетного призначення:  8 000 000 (вісім 
мільйонів) грн, з ПДВ. Закупівля здійснюється за кошти Державного бюджету;  
6.5. Планові обсяги закупівлі послуги з друкування газети «Урядовий кур’єр» та її можливих 
додаткових випусків: 254  випуски на рік 


