
АПЕЛЯЦІИНИИ СУД МІСТА КИЄВА
03680 м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а 

тел./факс 284-15-77, e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Апеляційний суд міста Києва

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02894757

1.3. Місцезнаходження: вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв’язку, електронна адреса): Радченко Олег Миколайович, керівник 

апарату Апеляційного суду міста Києва, голова комітету з конкурсних торгів, вул. 

Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680, тел. 096-7-44-44-91, тел./факс (044) 284-13-08, 

radchenko_oleg@ukr.net

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі: 22 лютого 2016 року

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги поштові у межах зобов’язання щодо 

надання універсальних послуг -  код згідно ДК 016-2010 -  53.10.1 [Поштові послуги з 

доставки письмової кореспонденції -  за кодом СРУ ДК 021:2015 -  64112000-4 

(поштові послуги з доставки письмової кореспонденції)]

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Солом’янська, буд. 2-а, 

м. Київ, 03680

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень -  грудень 2016 року

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 

Київська міська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта»

3.2 Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: код ЄДРПОУ 

21560045
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3.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс: вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001, тел. (044) 230-08-20, (044) 230-08-91

4. Умова застосування переговорної процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з 

технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може 

бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, 

відповідно до пункту другого частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-УІІ

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 

процедури закупівлі: Згідно ст.1 Закону України «Про поштовий зв’язок» послуги 

поштового зв'язку -  продукт діяльності оператора поштового зв'язку з приймання, 

обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання 

доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований 

на задоволення потреб користувачів. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 10 січня 2002 року №10-р «Про національного оператора поштового 

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

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

Згідно Закону України «Про поштовий зв’язок» національний оператор 

забезпечує в установленому законодавством порядку надання універсальних послуги 

поштового зв'язку на всій території України і якому надаються виключні права на 

провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. 

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

маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу; офіційне видання 

каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції; 

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 га 

юридичним особам тощо.

Варто зазначити, що протягом останніх років Апеляційний суд міста Києва 

здійснював закупівлю послуг поштового зв’язку виключно у Київської міської дирекції 

Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», має 

маркувальну машину, яка дозволяє замість поштових марок (котрі крім Українського 

державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» не має права друкувати жодне 

інше підприємство) використовувати поштові штампи.

В свою чергу, Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» 

(в т.ч. Київська міська дирекція) забезпечує:

2



1) у технічному плані: найпотужнішу та найрозгалуженішу в Україні мережу 

поштового зв’язку; здійснення поштових відправлень та супроводу документів; 

відсилання згрупованих реєстрованих поштових відправлень; якісний та надійний 

поштовий зв’язок;

2) в економічному плані: надання послуг за граничними тарифами на 

універсальні послуги поштового зв’язку, що встановлюються державою; є єдиним 

національним оператором поштового зв’язку.

Ураховуючи викладене, у зв’язку з тим, що зазначені послуги поштового 

зв’язку можуть бути надані тільки певним виконавцем, відповідно до пункту 2 частини 

другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 

2014 року №1197-УІІ, а саме, відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) 

на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише 

з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, комітетом з 

конкурсних торгів було прийнято рішення про необхідність застосування переговорної 

процедури закупівлі.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі.

-  Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року 

№1197-VII;

-  Закон України «Про поштовий зв’язок»;

-  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року №10-р «Про 

національного оператора поштового зв’язку»;

-  Завірена копія Статуту Українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 

від 09 квітня 2010 року №176;

-  Завірена копія Положення про Київську міську дирекцію Українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», затвердженого в.о. генерального 

директора Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» 

від 19 жовтня 2015 року №780..

Голова комітету з конкурсних торгів, 
керівник апарату Апеляційного суду 
міста Києва О.М. Радченко

З


