
Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-01-001686-c) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

Знаки поштової оплати (марки); 22410000-7 – Марки за 

ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 

2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням 

вимог Галузевого стандарту України "Зв’язок поштовий. 

Марки та блоки поштові. Технічні умови. ГСТУ 45.027-

2003". 

Потреба замовника - Марка «V» - 16 000 шт.; Марка 

«M» - 4 000 шт.; Марка «F» -  3 930 шт. 

Відповідно до Закону України "Про поштовий 

зв’язок" № 2759-III від 04.10.2001 (зі змінами) встановлено, 

що поштова марка — державний знак, виготовлений у 

встановленому законодавством порядку із зазначенням його 

номінальної вартості та держави, який є засобом оплати 

послуг поштового зв’язку, що надаються національним 

оператором.  

Згідно з пунктом 1 частини 3 статті 15 Закону 

України "Про поштовий зв’язок" національний оператор має 

виключне право на видання, введення в обіг та організацію 

розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і 

карток, а також виведення їх з обігу.  

Частиною 7 статті 15 Закону України "Про поштовий 

зв’язок" визначено, що юридична особа, на яку покладається 

виконання функцій національного оператора поштового 

зв’язку, визначається Кабінетом Міністрів України.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про 

національного оператора поштового зв’язку" № 10-р від 

10.01.2002 (зі змінами) виконання функцій національного 

оператора поштового зв’язку покладено на АТ "Укрпошта". 
3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 
 

309 600,00 (триста дев’ять тисяч шістсот гривень 00 

копійок) грн. без ПДВ. Відповідно до статті 4 Закону 

України "Про публічні закупівлі" планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі 

товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються 

до річного плану закупівель. Розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку до 

проєкту кошторису на 2021 рік. Кошторисом ДСА України 

на 2021 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є 

предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2210. 

 


