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Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-IV (надалі - 

Закон) встановлено правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, визначаються 

повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, 

обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності 

або користуються телекомунікаційними послугами. Частиною 1 та 2 статті 3 Закону передбачено, 

що сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв'язку України, а також телекомунікації є 

невід'ємною частиною виробничої та соціальної інфраструктури України і призначені для 

задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, органів державної влади в телекомунікаційних 

послугах. Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил надання та 

отримання телекомунікаційних послуг” від 11.04.2012 № 295 обумовлено порядок отримання 

послуг. На сьогоднішній день ТОВ ТК «Вінтелепорт» надає ВТЕІ КНТЕУ такі телекомунікаційні 

послуги: послуги місцевого, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, надання у 

користування з'єднувальних ліній екстрених служб (поліція, пожежна охорона, швидка медична 

допомога тощо). ВТЕІ КНТЕУ не має змоги з технічних причин здійснити процедуру закупівлі 

послуг телефонного зв’язку у іншого учасника. Тому альтернатива отримання телекомунікаційних 

послуг відсутня. Послуги телефонного зв’язку, які надає ТОВ ТК «Вінтелепорт», забезпечують 

легкий та гарантований виклик пожежно-рятувальних, аварійних підрозділів, міліції, швидкої 

допомоги та оперативне вирішення поставлених завдань. Припинення надання зазначених послуг 

(навіть короткочасне) недопустиме та може призвести до негативних соціальних процесів та 

небажаних наслідків. Зміна ТОВ ТК «Вінтелепорт» на іншого можливого оператора 

телекомунікацій призведе до: заміни ліній зв’язку, номерного фонду та невиправданих витрат 

бюджетних коштів; необхідності переналаштування відповідного обладнання, що зашкодить 

нормальній роботі ВТЕІ КНТЕУ особливо під час вступної кампанії, та неминуче призведе до 

тимчасової зупинки мовлення; виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з 

експлуатацією та обслуговуванням. ТОВ ТК «Вінтелепорт» виконало ряд технічних заходів по 

прокладанню та обслуговуванню ліній зв’язку та надає ВТЕІ КНТЕУ послуги з телефонного зв’язку.  

На підставі вищевикладеного ВТЕІ КНТЕУ оприлюднив повідомлення про намір укласти 

договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель з ТОВ ТК 

«Вінтелепорт». Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення, очікувана вартість предмета закупівлі були визначені під час проведення переговорів 

з ТОВ ТК «Вінтелепорт», а також в результаті проведення аналізу цінової політики, якості надання 

послуг телефонного зв’язку компаніями, що можуть надавати дані послуги ВТЕІ КНТЕУ. 


