
Послуги з організації відряджень працівників АТ «Укрпошта» (квитки та проживання) 

 

Шановні партнери! 
 

АТ «Укрпошта» готується до закупівлі послуг щодо бронювання квитків (авіа-, залізничних і 

автобусних (маршрутних)) та місць проживання в готелях України й інших країн світу.  

 
Тендер на закупівлю здійснюватиметься із застосуванням відкритих аукціонів через систему 

Prozorro. 

 
Детальніше про процедуру майбутнього тендеру за посиланням: 

https://infobox.prozorro.org/articles/procedura-vidkriti-torgi  

 

Для відкритого обговорення майбутніх умов тендеру ми проводимо відкриту онлайн-зустріч, яка 
відбудеться 23.11.2020 о 15:00. 

 

Документи та умови за посиланням: https://cutt.ly/Ag683Gg  
 

Інформація для приєднання до онлайн-зустрічі: Join Zoom Meeting  

 
Контакти організаторів: 

 

Михайло Стаєцький +380 99 490 35 16 

 
Ірина Цюпак +380 50 904 00 01  

https://infobox.prozorro.org/articles/procedura-vidkriti-torgi
https://cutt.ly/Ag683Gg
https://us02web.zoom.us/j/82877142296?pwd=SENZZVFHZE0zWTVUaE5tbm1FRDJmdz09


………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Через власну мережу відділень АТ «Укрпошта» реалізує окремі категорії харчових 

продуктів та товарів широкого вжитку, що здійснюється, загалом, на умовах комісії. У 

вересні товариство планує почати проведення відборів комітентів (постачальників), з 

якими будуть укладені договори комісії. 

 

Відбори проводитимуться із застосуванням відкритих аукціонів через систему Prozorro. 

Насамперед буде проведено відбори для таких категорій, як РИС та ГРЕЧКА. 

Запрошуємо учасників ринку на відкриту зустріч щодо обговорення першого відбору 

комітентів для постачання крупи гречаної, який доступний за посиланням: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-24-007013-a 
 

Дата зустрічі: 02.10.2020 о 14:30 у режимі онлайн. 

Інформація для приєднання до зустрічі в Microsoft Teams: 

 «Відбір комітентів АТ Укрпошта для постачання крупи гречаної. Обговорення умов  

 тендеру UA-2020-09-24-007013-a» 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-24-007013-a
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWQ0NzczYWQtZmVlMi00OGFmLTk4YTUtNWM1ZGIwZDhkMWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522317994e0-e73b-42fa-916c-8dbfde6880d7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f8aec8fa-f569-4759-be5c-cb7c9643acc9%2522%257d%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=722c3eb8-fa67-4f75-a02d-38301c69a579&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWQ0NzczYWQtZmVlMi00OGFmLTk4YTUtNWM1ZGIwZDhkMWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522317994e0-e73b-42fa-916c-8dbfde6880d7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f8aec8fa-f569-4759-be5c-cb7c9643acc9%2522%257d%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=722c3eb8-fa67-4f75-a02d-38301c69a579&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

«АТ «Укрпошта» планує закупівлю, монтаж приладів охоронної сигналізації та 

подальше її обслуговування у відділеннях поштового зв’язку по всій України, в тому 

числі в межах Дніпропетровської області. 

Запрошуємо учасників ринку на відкриту зустріч щодо обговорення умов проведення 

закупівлі. 

 

Дата зустрічі: 27.07.2020 о 12:00 у режимі онлайн 

Інформація для приєднання до Мітингу в Zoom: 

Join Zoom Meeting 

Meeting ID: 769 7452 2758 

 
Passcode: 0BmEXh 

https://us04web.zoom.us/j/76974522758?pwd=eWQ3SEVaMTM0akozUDFobnFMS2M5QT09&amp;amp%3Bsuccess


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

«АТ «Укрпошта» планує закупівлю, монтаж приладів охоронної сигналізації та 

подальше її обслуговування у відділеннях поштового зв’язку по всій України, в тому 

числі в межах м. Києва та Київської області 

Дата зустрічі: 27.07.2020 о 14:00 у режимі онлайн 

Join Zoom Meeting 

Meeting ID: 798 3591 0982 

 
Passcode: yJd2pJ» 

https://us04web.zoom.us/j/79835910982?pwd=b1lCTlh3SHpVZHBHeGpuZ2ZyRmphZz09%22%22&amp;amp%3Bsuccess


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

29.11.2019 р., 11:00 

Закупівля ріелторських послуг з пошуку об’єктів нерухомості для відкриття відділень 

поштового зв’язку у м. Києві, Одесі та Львові 
 

м. Київ, вул. Хрещатик, 22, каб. 438 

 
Контактна особа: Лопатнюк Вікторія, 050 360 95 04, lopatniuk-vk@ukrposhta.ua 

mailto:lopatniuk-vk@ukrposhta.ua


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

«АТ «Укрпошта» планує закупівлю електричної енергії на 2020 рік за рамковою 

угодою Запрошуємо зацікавлені компанії на зустріч з обговорення вказаної закупівлі 

 

Дата зустрічі: 25 жовтня 2019 року о 16:00 

 
Місце зустрічі: м. Київ, вул. Хрещатик 22 каб.438 

 
Для реєстрації учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки питань 

на зустріч, будь ласка, звертайтеся до Вікторії Сівак: 0-095-827-99-47 



………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

07.06.2019 р., 14:00 

 
Закупівля газового палива для опалення за рамковою угодою м. Київ, вул. Хрещатик, 

22, каб. 438 

Контактна особа: Лопатнюк Вікторія, 050 360 95 04, lopatniuk-vk@ukrposhta.ua 

mailto:lopatniuk-vk@ukrposhta.ua


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

АТ «Укрпошта» планує закупівлю електричної енергії на 2020 рік за рамковою угодою. 

Запрошуємо зацікавлені компанії на зустріч з обговорення вказаної закупівлі. 

 

Дата зустрічі: 25 жовтня 2019 року о 16:00 

Місце зустрічі: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, каб. 438 

 
 

Для реєстрації учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки питань 

на зустріч, будь ласка, звертайтеся до Сівак Вікторії: 0-095-827-99-47. 



………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

АТ «Укрпошта» планує закупівлю газового палива для опалення за рамковою угодою. 

Запрошуємо зацікавлені компанії на зустріч з обговорення вказаної закупівлі.  

Дата зустрічі: 07 червня 2019 року о 14:00 

Місце зустрічі: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, каб. 438 

Для реєстрації учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки питань 

на зустріч, будь ласка, звертайтеся до Лопатнюк Вікторії: + 38 050 360 95 04. 



………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

«АТ «Укрпошта» планує закупівлю послуг інкасації грошових коштів. 

 
Запрошуємо зацікавлені компанії на зустріч з обговорення вказаної закупівлі.  

 
Дата зустрічі: 19 квітня 2019 року о 12:00 

Місце зустрічі: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, каб. 438 

Для реєстрації учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки питань 

на зустріч, будь ласка, звертайтеся до Пясецької Ганни: +38 096 871 19 66. 



………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

«АТ «Укрпошта» планує закупівлю аутсорсингу послуг кол-центрів. 

Запрошуємо зацікавлені компанії взяти участь у зустрічі з обговорення вказаної 

закупівлі. 

 

Дата та час зустрічі: 11 квітня 2019 року о 17:00 

Місце зустрічі: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4 каб. 333 

 
Для реєстрації учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки 

питань на зустріч, будь ласка, звертайтеся до Копиткової Тетяни (контактний номер 

050 469 57 69) або Пясецької Ганни 

(контактний номер 096 871 19 66). 



………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

АТ «Укрпошта» проводить закупівлю палива за рамковою угодою: детальніше. 

Ми плануємо реалізувати можливість протягом 2019 року організовувати регулярні 

(раз на один-три тижні) аукціони на визначення постачальника дизельного палива 

обсягом від 60 до 200 куб.м за 

контрактами, які будуть укладені на наступний день після аукціону та будуть діяти 

протягом 30 календарних днів. 

Запрошуємо постачальників подати тендерні пропозиції до 26.03.2019. 

 

З питань організації проведення закупівлі телефонуйте: Стаєцький Михайло 

+380501002437 Також, пропонуємо вам ознайомитись з презентацією цієї закупівлі: 

детальніше 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-22-002378-b
https://ukrposhta.ua/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%8E-2.pdf


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

АТ «Укрпошта» планує провести закупівлю послуг з ремонту санвузлів будівлі 

Головпоштампу за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 22. 

Для досягнення поставленої мети та ефективності закупівлі ми організовуємо відкриту 

зустріч з потенційними учасниками тендеру – підрядними організаціями, яка 

відбудеться 25.10.2018 о 14 годині за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22. 

 

Під час зустрічі ми плануємо опрацювати питання пов’язані з обсягами, видами та 

строками робіт, умови контракту, вимоги товариства до підрядних організацій та 

порядок проведення тендеру. 

 

З питань організації зустрічі пишіть або телефонуйте: Стаєцький Михайло 

+380501002437 З технічних питань звертайтесь за телефоном: 

Лисенька Юлія +380672484272 

Деркач Вікторія +380679558371 



………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

Запрошуємо на зустріч експертів з чистоти! 

 
АТ «Укрпошта» планує провести наступну закупівлю послуг з клінінгу, на зустрічі ми 

розкажемо про здобутий досвід та плани щодо майбутніх торгів. 

Дата зустрічі: 22 серпня о 14-00 

Місце зустрічі: Київ, вул. Хрещатик 22 каб.438. 

Для реєстрації учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки питань 

на зустріч, будь ласка, звертайтеся до Наталії Божко: bozhko-nm@ukrposhta.ua або за 

тел. +380501002440 або 

 

+380443232030. 

mailto:bozhko-nm@ukrposhta.ua


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

АТ «Укрпошта» планує закупівлю кейтерингових послуг. 

 
Запрошуємо зацікавлені компанії взяти участь у відкритій зустрічі для обговорення 

нашої закупівлі. 

 

Дата та час зустрічі: 21.05.2018 о 11:30. 

Місце зустрічі: м. Київ, вул. Хрещатик, 22 (Головпоштамт). 

Для реєстрації учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки питань 

на зустріч, будь ласка, звертайтеся до координатора проекту від Укрпошти – Вікторії 

Висторопської: vystoropska-vm@ukrposhta.ua або за тел. +380672206570 або 

+380501002545 або +380443232168 

mailto:vystoropska-vm@ukrposhta.ua


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

АТ «Укрпошта» планує закупівлю миючих засобів та інвентарю для прибирання 

(совок, швабра дерев’яна, відро, віник, мітла, лопата, рукавиці гумові). 

 

Запрошуємо зацікавлених постачальників взяти участь у відкритій зустрічі для 

обговорення нашої закупівлі. 

Дата та час зустрічі: п’ятниця, 20.04.2018 о 11:00. 

Місце зустрічі: м. Київ, вул. Хрещатик, 22 (Головпоштамт). Для реєстрації 

учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки питань на зустріч, 

будь ласка, звертайтеся до координатора проекту від Укрпошти – Ірини Джабієвої, 067 

939 56 20, dzhabiva-il@ukrposhta.ua 

mailto:dzhabiva-il@ukrposhta.ua


………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

АТ «Укрпошта» планує закупівлю путівок для відпочинку та оздоровлення дітей (по 

300 путівок на Азовське та Чорне море). 

 

Запрошуємо зацікавлені компанії взяти участь у відкритій зустрічі для обговорення 

нашої закупівлі. 

 

Дата та час зустрічі: 11.04.2018 о 15:00. 

Місце зустрічі: м. Київ, вул. Хрещатик, 22 (Головпоштамт). 

Для реєстрації учасників, отримання матеріалів для ознайомлення та підготовки питань 

на зустріч, будь ласка, звертайтеся до координатора проекту від Укрпошти – Вікторії 

Висторопської: vystoropska-vm@ukrposhta.ua або за тел. +380672206570 або 

+380501002545 або +380443232168 

mailto:vystoropska-vm@ukrposhta.ua

	…………………………………………………………………………………………………..

