
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг по доставці 

газети «Урядовий кур’єр» по передплаті та за прямими угодами  

(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 по доставці газети «Урядовий кур’єр» по передплаті та за 

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

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 858 000 (вісімсот п’ятдесят вісім тисяч) 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 особливостями 

графіків виходу та доставки газети «Урядовий кур’єр» та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Видатки, передбачені 

Кошторисом на 2022 рік бюджетною програмою «Фінансова підтримка газети «Урядовий 

кур’єр» 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 Державного підприємства по розповсюдженню періодичних 

видань «Преса» (далі – ДП «Преса») №09-587 від 23.12.2021 року станом на кінець 

листопада 2021 року виникла заборгованість редакції газети «Урядовий кур’єр» перед ДП 

«Преса» у розмірі 716 228,97 грн за різницю вартості послуг по доставці газети.  

Загальна сума заборгованості за 2021 рік за розрахунками завідуючої відділом 

передплати ДП Редакція «Урядовий кур’єр» Коломієць В.А., склала 813 400 грн.  

Необхідно зауважити, що перевищення фактичної кількості шпальт над кількістю 

запланованих, що і призводить до різниці вартості послуг з доставки газети, пов’язане із тим, 

що при розрахунку планованих шпальт неможливо передбачити, який обсяг документів буде 

надано до друку Засновником газети «Урядовий кур’єр» - Кабінетом Міністрів України. 

Враховуючи те, що протягом 2022 року виникатиме така ж ситуація з перевищення 

вартості послуг по доставці газети за ініціативи замовника, у бюджетну програму 



«Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр» були включені прогнозні показники 

перевищення вартості доставки газети, розраховані на базі даних 2021 року.  

Таким чином, очікувана вартість закупівлі складає 858 000 (вісімсот п’ятдесят вісім 

тисяч) грн, в тому числі – бюджетні кошти: 681 500,00 грн; власні кошти – 176 500,00 грн, з 

яких 161 587,00 грн – різниця вартості доставки газети за передплатою та 14 913 грн – 

доставка газети за прямими угодами. 

 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі:  Лист ДП «Преса» №09-592 від 29.12.2021 року та «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.  

 


