
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-2022-03-09-000728-b) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги із забезпечення функціонування захищеної 

телекомунікаційної мережі; 64220000-4 - телекомунікаційні 

послуги, крім послуг телефонного зв’язку і передачі даних, 

відповідний код 64227000-3 ‒ інтегровані телекомунікаційні 
послуги 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 з урахуванням вимог чинного 

законодавства та внутрішніх нормативно-розпорядчих актів. 

ДС  України наказом від 07.11.2019 № 1096  Про забезпечення 

створення і функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи  (в редакції наказу ДС  України 

№ 98 від 28.02.2020) визначила адміністратором Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) 

державне підприємство  Інформаційні судові системи  (далі – 

Підприємство). До складу ЄСІТС входить захищена 

телекомунікаційна мережа (далі – ЗТМ) – інформаційна 

підсистема, що здійснює обмін даними між Центральною 

системою ЄСІТС та інформаційно-телекомунікаційними 

системами (далі – ІТС) судів, органів та установ системи 

правосуддя. ЗТМ передбачає підключення місцевих загальних 

судів, апеляційних, апеляційних адміністративних, апеляційних 

господарських, окружних адміністративних та господарських 

судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України, а також органів Державної пенітенціарної служби 

України. ЗТМ складається із відкритого та захищеного 

сегментів, що об’єднують територіально розподілені компоненти 

ЄСІТС, які функціонують у відкритому та захищеному 

середовищах ЄСІТС. Відкритий сегмент ІТС підключений до 

мережі Інтернет та відмежований від захищеного сегменту. 

Формується ЗТМ шляхом створення віртуальних захищених 

каналів зв’язку на базі відкритих каналів зв’язку 

загальнодоступної мережі. Мережа VPN (VPLS Virtual Private 

Service) за допомогою ізольованих VPN-тунелів з’єднує в рамках 

ЄСІТС комунікаційний центр, органи та установи системи 

правосуддя, внутрішніх користувачів і зовнішніх користувачів 

для конфіденціальної передачі інформації, а саме здійснюється 

підключення за технологією VPN органів та установ системи 

правосуддя до мережі передачі даних між судами, ЦОД ЄСІТС 

(м. Київ, вул. Липська, 18/5 – будівля Державної судової 

адміністрації України) та резервного ЦОД ЄСІТС (вулиця 

Бориса Лятошинського, 5, м. Житомир). Транспортування 

інформації між органами та установами системи правосуддя 

здійснюється у форматі Ethernet-кадрів за технологією L2VPN. 

Канали зв’язку органів та установ системи правосуддя 

підключені за технологією волоконно-оптичної лінії зв’язку 

Layer 3 VPN (ВОЛЗ L3VPN). Забезпечено надання послуг – 24 

години на добу, 7 днів на тиждень, за винятком перерв для 

проведення аварійних робіт і перерв, викликаних виходом з ладу 

обладнання, а також необхідних ремонтних і профілактичних 

робіт. У ході створення ЗТМ було здійснено побудову останньої 

милі до підключення органів та установ системи правосуддя, з 



використанням оптичної мережі, яка організована шляхом 

прокладення кабелю у підземних комунікаціях. Технічну 

підтримку ЗТМ здійснюють співробітники регіональної служби 

технічної підтримки Підприємства в обласних центрах спільно з 

працівниками обласних дирекцій П Т  Укртелеком  з метою 

забезпечення функціонування послуг у режимі 24 години на 

добу, 7 днів на тиждень. Крім того, для оперативного поточного 

консультування органів та установ системи правосуддя з питань 

роботи ЗТМ, Підприємством створений спеціалізований 

контакт-центр технічної підтримки користувачів. Ураховуючи 

вищезазначене та зважаючи на Висновок комплексного 

експертного дослідження від 25.01.2022 № 602, наданий 

Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності 

Національної академії правових наук, обрання переговорної 

процедури по даній закупівлі відповідно до пункту 2 частини 

другої статті 40 Закону України  Про публічні закупівлі  а саме, 

відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути 

документально підтверджена замовником, є обґрунтованим.    

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 

18 606 048,78 (вісімнадцять мільйонів шістсот шість тисяч сорок 

вісім гривень 78 копійок) з 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 з розрахунком до кошторису на 2022 рік. 

Кошторисом ДС  України на 2022 рік передбачені видатки на 

закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240.  

 


