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ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ. 

 «Телекомунікаційні та пов’язані з ними технологічні послуги (послуги з 

передавання даних і повідомлень)» (ДК 021:2015:64210000-1 - Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних). 

 Місце надання послуг: за об’єктами структурних підрозділів Сумської 

обласної прокуратури. 

 Строк надання послуги: до 31 грудня 2022 року включно. 

Обґрунтування 

 Переговорна процедура закупівлі не передбачає конкурентної боротьби. За 

це її називають неконкурентною. Замовник може використати переговорну 

процедуру як виняток. І винятковість її в тому, що замовник сам обирає учасника-

переможця, з яким укладає договір про закупівлю. Підстави, коли можна 

застосовувати переговорну процедуру закупівлі, визначає частина 2 статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Вони імперативні та 

обов’язкові. 

Згідно абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону відсутність конкуренції з 

технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником, є 

однією з умов застосування переговорної процедури закупівлі. 

АТ «Укртелеком» є єдиним спеціалізованим підприємством на ринку надання 

послуг телефонного зв’язку та передачі даних у місті Суми та по Сумській 

області, яке має великий досвід роботи у зазначеному напрямку, наявність 

ліцензій, необхідної спеціалізованої техніки, штат спеціалістів, технічну і 

ремонтну бази та в повному обсязі може задовольнити вимоги у наданні послуг 

телефонного зв’язку та передачі даних. 

Оператор АТ «Укртелеком», маючи власні територіально розгалужені 

телекомунікаційні мережі та сервісно-технічну інфраструктуру, забезпечує 

повний спектр телекомунікаційних послуг місцевого, міжміського, 

міжнародного зв'язку, можливість термінового реагування та виїзду сервісних 

інженерів для ліквідації позаштатних ситуацій. 

АТ «Укртелеком» працює із застосуванням граничних тарифів на 

загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджених рішенням 



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

інформатизації, які мають застосовувати всі оператори телекомунікації, що 

надають телекомунікаційні послуги і розташовані в Україні. 

Оператор АТ «Укртелеком» відповідно до вимог чинного законодавства 

внесений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій Національної 

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

України за № 81, що надає йому право серед інших послуг надавати послуги 

телефонії на території м. Суми та Сумської області. 

Надання телекомунікаційних послуг здійснюється в цілодобовому режимі і не 

передбачає можливості припинення та зміни оператора. Крім цього, в деяких 

районних центрах, де знаходяться структурні підрозділи обласної прокуратури, 

відсутні інші оператори зв’язку. 

Сумською обласною прокуратурою використовується номерний ресурс, який 

наданий акціонерним товариством «Укртелеком». Відповідно до ч.1 ст. 70 Закону 

України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-ІV «номерний ресурс 

надається оператору телекомунікацій національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації на підставі дозволу на 

термін дії відповідної ліцензії, а якщо вид діяльності не ліцензується, на строк не 

менше п’яти років для використання без права передачі іншим особам, крім 

випадків, визначених цим Законом та випадків вторинного розподілу, відповідно 

до законодавства». Статтею 69 вказаного закону визначено, що номерний ресурс 

є технічно обмеженим ресурсом. Розподіл, присвоєння та облік номерного 

ресурсу, видачу і скасування дозволів на його використання, державний нагляд 

за використанням номерного ресурсу здійснюються Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації. Термін дії 

дозволу 02.04.2026. 

Зміна існуючого оператора АТ «Укртелеком» на іншого можливого оператора 

телекомунікації призведе низки послідовних негативних наслідків, а саме: 

- зміни номерного ресурсу та необхідності побудови нових каналів зв’язку, що в 

свою чергу призведе до тимчасового призупинення отримання 

телекомунікаційних послуг та вплине на загальне функціонування роботи 

обласної прокуратури й виконання завдань; 

- необхідності надання відомостей про нові номери телефонів органам державної 

влади та організаціям, видання нових телефонних довідників, що призведе до 

нових витрат державних коштів; 

- додаткових витрат бюджетних коштів на прокладання нових мережних 

комунікацій до структурних підрозділів обласної прокуратурию. Крім цього, в 

районних центрах є тільки один оператор зв'язку (створення нових каналів не 

забезпечить зв'язок за призначенням в цілому); 

- виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та 

обслуговуванням. 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 



процедури закупівлі: 

- дозвіл на використання номерного ресурсу наданий Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації на підставі 

рішення від 24.12.2019 №625; 

- додаток до дозволу на використання номерного ресурсу серії НР100195 від 

28.12.2019 на території м. Суми та Сумської області. 

Отже, за результатами проведених переговорів замовник визначає переможця 

процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про 

закупівлю. 

За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг закупівлі, 

загальну суму, термін надання послуг та інші умови договору. 

Учасником – АТ «Укртелеком» у повному обсязі надано документи, що 

передбачені Законом, про що складено відповідний протокол переговорів №122 

від 30.12.2021. 

Дата оприлюднення: 07 січня 2022 

Оскарження наміру укласти договір: 13 січня 2022 00:00 

Очікувана вартість 318 335,86 гривень з ПДВ. 


