
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1 Назва предмета 
закупівлі 

Придбання марок (далі – Товар). 
ДК 021:2015 - 22410000-7 – марки. 

2 Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики Товару  
визначено відповідно до потреб Інформаційно-
довідкового департаменту ДПС (далі –  
ІДД ДПС) у використанні знаків поштової оплати 
(поштових марок) під час надсилання поштових 
відправлень у вигляді поштових конвертів з 
вкладенням письмового повідомлення або 
документа, розміри і масу якого встановлено 
відповідно до законодавства України, а саме: 

марка стандартна «V» – 336 шт., ціна за 
одиницю – 9,00 грн. 

марка стандартна «F» – 69 шт., ціна за одиницю 
– 17,00 грн.  

3 Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Очікувана вартість Послуг визначена згідно з 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України від 18.02.2020 
№ 275 «Про затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі» (зі змінами), а саме: за методикою 
розрахунку очікуваної вартості товарів щодо яких 
проводиться державне регулювання цін і тарифів. 
Надання послуг поштового зв’язку та діяльності 
національного оператора регулюються Законом 
України «Про поштовий зв’язок». Відповідно до 
Закону України «Про поштовий зв’язок» та наказу 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 
24.06.2010 № 388 «Про затвердження Положення 
про знаки поштової оплати», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 липня 2010 року 
за № 553/17848, 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. Частиною третьою статті 15 Закону 
України «Про поштовий зв’язок» перелічені 
виключні права національного оператора, де в 
тому числі передбачено виключне право 
національного оператора на видання, введення в 
обіг та організацію розповсюдження поштових 
марок, маркованих конвертів і карток, а також 
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виведення їх з обігу.  
Також статтею 15 Закону України «Про 

поштовий зв’язок» передбачено, що юридична 
особа, на яку покладається виконання функцій 
національного оператора, визначається Кабінетом 
Міністрів України. Національний оператор 
поштового зв’язку – оператор, який в 
установленому законодавством порядку надає 
універсальні 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 за 
переліком, який затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р «Про 
національного оператора поштового зв’язку» (зі 
змінами) виконання функцій національного 
оператора поштового зв’язку покладено на 
акціонерне товариство «Укрпошта». Згідно з 
абзацом четвертим пункту 7 Правил надання 
послуг поштового зв’язку, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України  
від 05.03.2009 № 270 (зі змінами) (далі – Правила) 
оператори поштового зв’язку самостійно 
визначають перелік послуг поштового зв’язку, що 
надаються ними з урахуванням попиту 
користувачів, державних замовлень, а також 
відповідних нормативів, які затверджуються в 
установленому законодавством порядку. Згідно з 
пунктом 76 Правил  тарифи на універсальні 
послуги поштового зв'язку відповідно до 
законодавства регулюються НКРЗІ. 

Згідно з пунктом 77 Правил  тарифи на послуги 
поштового зв’язку, що не належать до 
універсальних послуг поштового зв’язку, 
встановлюються операторами поштового зв’язку 
згідно із законодавством. 

Вартість надсилання поштових відправлень: 
https://www.ukrposhta.ua/ua/taryfy-literni-poshtovi-
marky та https://www.ukrposhta.ua/ua/taryfy-inshi-
posluhy.  

Розмір бюджетного призначення визначено 
відповідно до затвердженого кошторису  
ІДД ДПС на 2021 рік. 

 


