
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг з доставки за 

безадресною системою доставки спецвипусків газети «Урядовий кур’єр»  

(ДК 021:2015: 64110000-0: Поштові послуги) 

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

державних коштів») 

 

Процедура закупівлі: переговорна процедура  

 

Назва закупівлі: послуги з доставки за безадресною системою доставки спецвипусків 

газети «Урядовий кур’єр» (ДК 021:2015: 64110000-0: Поштові послуги) 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 16 037 856,00 (шістнадцять мільйонів 

тридцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят шість грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ (20%) – 2 672 976 грн. 00 

коп ( два мільйони шістсот сімдесят дві тисячі дев’ятсот сімдесят шість грн. 00 коп),) грн 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні 

та якісні характеристики визначено визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері, а саме: згідно з рішенням Кабінету 

Міністрів України щодо підготовки та друку у 2022 році спеціальних випусків газети, 

необхідного накладу та їх доставку за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті 

України за програмою 0411070 «Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр» (витяг з 

протоколу засідання КМУ №149 від 15.12.2021 року (далі – Витяг) та відповідно до листа 

№589/0/2-22 від 10.01.2022 року для виконання зазначеної мети – належного висвітлення 

питань діяльності Уряду -  редакції  необхідно провести закупівлю послуг з доставки за 

безадресною системою доставки спецвипусків газети «Урядовий кур’єр» за такими 

технічними характеристиками: 

1. Інформація про видання: 

1.1. Формат A3, розмір задрукованого поля не менше 260 х 378 мм. 

1.2. Обсяг –  4 шпальти.  

1.2. Наклад –   1 000 000 примірників (24 000 000 примірників на 2022 рік). 

1.3. Кольоровість –  4+4. 

1.4.  Періодичність –  2 рази на місяць (24 рази на рік). 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Видатки, передбачені 

Кошторисом на 2022 рік 0411070 «Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр» (витяг з 

протоколу засідання КМУ №149 від 15.12.2021 року (далі – Витяг) по КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».  

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені 

методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, 

збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що 

містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 

2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників 

(дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та 

враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель 

аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів 

іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості 

предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування 

очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого 

укладення договорів.  



Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом розрахунку 

використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів 

(з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до Листа АТ «УКРПОШТА»  щодо розрахунку вартості доставки 

спеціальних випусків газети "Урядовий кур'єр" у 2022 році АТ «УКРПОШТА» було 

повідомлено наступне: згідно з Наказом № 756 від 28.12.2021р. та тарифів опублікованих на 

сайті за посиланням https://ukrposhta.ua/ua/taryfy-inshi-posluhy було проведено розрахунок 24  

відправки  ( міста 50% та села 50%) з періодичністю два рази на місяць, протягом 2022 року) 

з урахуванням тиражу 1 млн (2 відправки в місяць по 1 млн), 4 полоси (масою до 20 гр.).  

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить: 16 037 856,00 

(шістнадцять мільйонів тридцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят шість грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ 

(20%) – 2 672 976 грн. 00 коп ( два мільйони шістсот сімдесят дві тисячі дев’ятсот сімдесят 

шість грн. 00 коп),) грн.. 

 

На письмове звернення ДП редакції газети «Урядовий кур’єр» (лист №51/05 від 

31.01.2022 р.) до Торгово-промислової палати України отримана відповідь (лист №244/08.0-

7.3 від 07.02.2022 р.), у якій зазначається, зокрема, що АТ «Укрпошта» є єдиним виконавцем 

послуг у сфері поштового зв’язку, здатним доставити газету «Урядовий кур’єр» до поштових 

скриньок жителів по всій території України. 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі:  «Консультаційно-аналітична довідка про єдиного вітчизняного виконавця послуг 

поштового зв’язку з доставки газети «Урядовий кур’єр» до абонентських поштових скриньок 

жителів по всій території України» ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇИ  

№244/08.0-7.3 від 07.02.2022 р. 

 


