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Київський окружний 
адміністративний суд

Довідка

Київська міська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта» (далі - Філія) повідомляє 
про те, що Філія не має підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які передбачені статтею 
17 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме:

- Філія не пропонує, не дає та не погоджується давати прямо чи опосередковано будь- 
якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій 
формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття 
рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної 
процедури закупівлі;

- Філію не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення;

- посадову особу, яку уповноважено представляти інтереси Філії під час проведення 
процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення 
корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- протягом останніх трьох років Філія не була притягнена до відповідальності за 
порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що 
стосуються спотворення результатів тендерів;

- посадова особа, що підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, 
вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням 
коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- посадова особа, що підписала тендерну пропозицію для участі у переговорній процедурі 
не пов’язана з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), 
та/або з керівником замовника;

- Філію не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно неї не 
відкрита ліквідаційна процедура;

- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника так як засновником акціонерного 
товариства «Укрпошта» є Держава Україна в особі Міністерства інфраструктури України;

- акціонерне товариство «Укрпошта» має в наявності антикорупційну програму та в філії 
Київської міської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» є уповноважена особа з реалізації 
антикорупційної програми;

- до посадової особи, яку уповноважено представляти інтереси Філії під час проведення 
процедури закупівлі, не застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних 
закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;
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- посадову особу, яку уповноважено представляти інтереси Філії під час проведення 
процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення 
правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі 
людьми;

Директор філії

Філія не має заборгованості із сплати прд^^кц|;і^борів (обов'язкових платежів).
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ІРЕНІСТЬ
. місто Київ, двадцять друї жовтня дві тисячі двадцять першого dokv.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА», код ЄДРПОУ 21560045, що знаходиться за адресою: м. К.Й 

А^КЦЮН^рТіОГО ТОВАрЙсТВАГ«ІуКИІОШТА>РЄКГ°Ра СмІЛЯНСЬК0Г° ,ГОрЯ Юхимовича> який Ж на підставі Стату:

цією довіреністю уповноважує
директора філії Київська міська дирекція АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» Копчук Олесі 

.Степашину (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм 006242199, орган видачі - ч??.?/пя-і 
вулРКйвськийшляхРбуд 29°521кро^зареєстровану за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспілі 
від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» (далі - Товариство, AT «УКРПОШТА), в мейі 

Дирекція)-<ИХ Стаіугом АТ «УКРПОШТА» та Положенням про Київську міську дирекцію AT «УКРПОШТА» (да:||

1. Представляти в порядку, визначеному законодавством України, інтереси Товариства з правом ведена 
переговорів, поданням та отриманням відповідних документів в правовідносинах з усіма юридичними та фізичним! 
особами, в тому числі з особами, уповноваженими на вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, на підприємствам 
установах та організаціях усіх форм власності, незалежно від підпорядкування та галузевої належності, в правоохоронній 
контролюючих органах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування (комітетах, міністерствах 
службах, агентствах, інспекціях, фондах, тощо), з урахуванням особливостей, передбачених цією довіреністю.

2. Представляти в порядку, визначеному законодавством України, інтереси Товариства в уповноваженому органі 
що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель та органі оскарження з питань публічних закупівель. И

3. Підписувати документи, що пов’язані з участю в процедурах закупівель, готувати, подавати та отримувати від імен: 
Товариства документи, необхідні для участі в закупівлях.

4. Представляти в порядку, визначеному законодавством України, інтереси Товариства в судах України (в тому числі
в апеляційній та касаційній інстанціях, Верховному Суді), при розгляді цивільних, кримінальних, господарські 
адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення, з правом підписувати, подавати заперечення, 
пояснення, клопотання, заяви, приймати участь в розгляді позовних заяв та скарг; надавати усні та письмові пояснену 
наводити свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають в ході судового процесу; подавати докази, брати участь 
у дослідженні доказів; подавати заяви про відводи або заміну складу суду; заперечувати проти клопотань та доводів інших 
учасників процесу; отримувати судові рішення (ухвали, постанови), накази суду; знайомитись з, матеріалами справи; 
посвідчувати копії документів власним підписом; отримувати необхідні документи. :

Представляти в порядку, визначеному кримінально-процесуальним законодавством України, інтереси Товариства на 
досудовому слідстві при розгляді кримінальних проваджень в якості представника потерпілої особи, цивільного позиві® 
та цивільного відповідача у кримінальних провадженнях.

5. Підписувати та пред’являти претензії, позовні заяви та інші заяви, відзиви, апеляційні та касаційні скарги та інші
процесуальні документи, вчиняти від імені Товариства процесуальні дії, передбачені процесуальним законодавством 
У країни, окрім повної або часткової відмови від позовних вимог, повного або часткового визнання позову, 
укладання мирової угоди, зменшення розміру позовних вимог, залишення позову без розгляду, відкликання і ній 
відмови від апеляційної,касаційноїскарг. . ■ 'х

6. Представляти в порядку, визначеному законодавством України, інтереси Товариства при виконанні судових рішень 
в правовідносинах з усіма юридичними та фізичними особами, на підприємствах, в установах, організаціях, в органах 
державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, забезпечувати виконання судових рішень | та 
виконавчих документів; приймати участь у виконавчих провадженнях, подавати виконавчі документи до виконавиці 
заперечувати та оскаржувати дії державних та приватних виконавців, оцінювачів, зберігачів та інших учасників 
виконавчого провадження, окрім заяви про повернення виконавчого документу без виконання, укладання мировой 
угоди,

7. Представляти інтереси та захищати права Товариства в усіх центральних органах виконавчої влади, у тому числі із 
спеціальним статусом, їх територіальних органах, місцевих органах державної виконавчої влади, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, в тому числі перед органами та суб’єктам^,"- 
які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, у відповідних центрах надання адміністративних послуг 
щодо оформлення права власності, користування, сервітуту та інших речових прав на нерухоме, майно, реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та обтяжень, в тому числі на „земельні ділянки, об’єкти незавершеного будівництва, внесенЦі! 
відомостей та змін до відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру, внесення відомостей та змін ; 
до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), оформлення та отримаєш 
документів технічної інвентаризації, виготовлення та отримання документації із землеустрою, отримання витягів та-- 
інформації з Державного реєстру прав, отримання відомостей з Державного земельного кадастру, Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру об’єктів державної власності.

8. Представляти в порядку, визначеному законодавством України, інтереси Товариства в органах Державної
податкової служби України всіх рівнів, в тому числі, але не обмежуючись: . _ ВвХ

8.1. З правом здійснення повноважень пов’язаних з обчисленням, сплатою (погашенням) податків, зборів, штрафних
(фінансових) санкцій, реєстрації як платника податків; .... . ... ЙІЬ

8.2. З правом підписувати та подавати будь-які документи пов’язані зі звітністю та податкові декларації з податків, 
зборів і обов’язкових платежів, а також документи передбачені Податковим кодексом України;

8.3. З правом подавати та отримувати відповідні документи щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операці^д
(РРО) за кодом ЄДРПОУ Товариства (юридичної особи), книг обліку розрахункових операцій (КОРО), книг обліку 
розрахункових операцій на господарську одиницю (КОРО ГО),журналів використання РРО з купівлі-продажу іноземної 
валюти (журнал використання РРО) та розрахункових книїдо еререєстрації та скасування реєстрації РРО, КОРО, .. 
------------------- — - -°5Л₽иСг?хКОРО ГО, РК, журналу використання РРО тощо.

9. Підписувати, подавати відповідні документи та 
дозвільного характеру, в тому числі, але не обмежуй^

9.1. Дозволи на зберігання, носіння, перевезен
9.2. Дозволи на придбання вогнепальної зброїТба 

Товариства (особи, що виконує його обов’язки) а^р^ 
Товариства.
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Увага! Бланк містить багатоступеневий зах^^ддідроблення


