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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності 

підстав, що визначені в пункті 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі», а саме відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально 

підтверджена замовником, внаслідок чого товар може бути поставлено виключно певним 

суб'єктом господарювання. Тривалий час АТ «Укртелеком», що є національним оператором 

зв’язку, надає Замовнику зазначені телекомунікаційні послуги. Надання послуг 

здійснюється в цілодобовому режимі. Лінійно-кабельні споруди, телекомунікаційне 

обладнання та з’єднувальні лінії знаходяться на балансі АТ «Укртелеком», а зміна 

існуючого оператора АТ «Укртелеком» на іншого можливого оператора телекомунікацій 

призведе до: - виникнення негативних наслідків, які пов’язані зі значними фінансовими 

витратами на підключення та повну заміну існуючих телефонних номерів; - побудови нових 

каналів зв’язку, що не може бути виконано в короткий термін і призведе до тимчасового 

призупинення надання послуг Замовнику. - додаткових витрат бюджетних коштів при зміні 

оператора, в тому числі на побудову нових каналів зв’язку та видання нових телефонних 

довідників; - втрати оперативного зв’язку із місцевими загальними судами Полтавської 

області, органами державної влади, іншими державними установами і організаціями, що 

зашкодить роботі Замовника. Крім того, у разі зміни існуючого оператора виникнуть 

проблеми технічного характеру, пов'язані з експлуатацією та обслуговуванням каналів 

зв’язку і, як наслідок, виникне потреба заміни або придбання (оновлення) додаткового 

обладнання комутації потоків, що в свою чергу, потребуватиме значних витрат та значне 

збільшення часу на відновлення в разі порушення зв’язку, що негативно впливатиме на 

функціонування існуючої телекомунікаційної системи. Надання послуг здійснюється в 

цілодобовому режимі і не передбачає можливості припинення та зміни операторів 

телекомунікацій для отримання вищезазначених послуг. Надані телефонні номери 

працюють тривалий час, занесені в численні довідники та бази, що унеможливлює їх 

безперешкодну заміну на інші. Місцевими судами Полтавської області та ТУ ДСА України 

в Полтавській області використовується номерний ресурс, який наданий АТ «Укртелеком». 

Відповідно до статті 74 Закону України «Про електронні комунікації» від 16 грудня 2020 

року № 1089-IX (далі - Закон), первинний розподіл ресурсу нумерації здійснюється 

регуляторним органом на дозвільній основі з урахуванням вимог національного плану 



нумерації та цього Закону. Ресурс нумерації розподіляється суб'єктам господарювання, 

внесеним до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг а також 

іншим особам відповідно до цього Закону (користувач ресурсу нумерації) строком на п'ять 

років (якщо менший строк не зазначений заявником), а в разі його використання для 

надання послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням радіочастот - 

строком, не меншим ніж строк дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним 

спектром (якщо менший строк не зазначений заявником). Згідно частини 5 статті 74 Закону, 

користувач ресурсу нумерації здійснює вторинний розподіл ресурсу нумерації кінцевим 

користувачам електронних комунікаційних послуг. Згідно підпункту 1.19 пункту Рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

№625 від 24.12.2019 року «Про переоформлення дозволів на використання номерного 

ресурсу місцевих телефонних мереж ПАТ «Укртелеком» на виконання пункту 7.2.2 

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 01.06.2007 № 769 

«Про затвердження Положення про державне регулювання номерного ресурсу 

телекомунікаційної мережі загального користування України» ПАТ «Укртелеком» видано 

дозволи на використання номерного ресурсу на території м. Полтава та Полтавської 

області, територія використання, ємність та індекси якого зазначені у додатку до рішення 

НКРЗІ від 24.12.2019 № 625. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ», які відбулися 22.04.2021 р., було змінено повне найменування 

Товариства українською мовою з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРТЕЛЕКОМ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» та скорочене 

найменування українською мовою з ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на АТ «УКРТЕЛЕКОМ». АТ 

«Укртелеком», маючи власну територіально розгалужену телекомунікаційну мережу та 

сервісно-технічну інфраструктуру, забезпечує повним спектром телекомунікаційних 

послуг (місцевого, міжміського) з можливістю термінованого реагування та виїзду 

сервісних інженерів для ліквідації лінійно-кабельних та апаратних пошкоджень. Таким 

чином, АТ «Укртелеком» є єдиним постачальником послуг за кодом ДК 021:2015: 

64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (64211100-9 Послуги 

міського телефонного зв’язку) для потреб Управління та місцевих загальних судів 

Полтавської області. Відповідно до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань АТ «Укртелеком» (код 

ЄДРПОУ 21560766) у своїй структурі має відокремлені підрозділи, серед яких 

територіальним представником АТ «Укртелеком» в Полтавській області є Полтавська філія 

АТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 01186975, адреса: 36000, Полтавська область, м. Полтава, 

вул. Соборності, будинок 33). АТ «Укртелеком» в особі Полтавської філії має багаторічний 

досвід плідної співпраці, щодо надання телекомунікаційних послуг (послуги телефонного 

зв’язку) для всіх категорій споживачів, в тому числі і для місцевих загальних судів 

Полтавської області та ТУ ДСА України в Полтавській області, про що свідчать раніше 

укладені договори. 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Доведені граничні видатки на 2022 рік Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Полтавській області за бюджетною програмою КПКВК 0501020 

«Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування 

органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

 

 

 



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. 

Частиною першою статті 40 Закону передбачено, що замовник проводить переговори щодо 

ціни та інших умов договору про закупівлю з учасником процедури закупівлі. Очікувана 

вартість предмета закупівлі визначена методом отримання комерційної (цінової) пропозиції 

від постачальника, шляхом проведення з ним переговорів та узгодження ціни відповідно до 

статті 40 Закону з урахуванням фактичних обсягів отриманих послуг телефонного зв’язку 

місцевими загальними судами Полтавської області та територіальним управлінням у 

попередніх періодах. 


