
YnoeHoaalK
(DironeH ro
<30> ci.tHfl

IuQopuauin uoAo npoueayp rarcyniaens

Ha Br.f KoHaHHq flocraHoeH Ka6iuery MiHicrpia Yrcpaiun eh 16.12.2020 p. Nr 1266 <flpo BHeceHHfl ruin ao

nocraHoB Ka6inery MiHicrpia VrcpaTHn ain I cepnnn 2013 p. l\b 631 i sia I I )KoBrHq 2016 p. Nq 710>>

1. {oxyrvreuru upo ocniry AeprraBHor-o 3pa3na: AunJroM 6arcaraepa, aHnJroM cneuialicra, annJIoM Malicrpa,

Ar{[JroM Qaxouoro MoJroAruoro 6axaraepa, arrrrJroM MoJroAr.uoro cneqialicra, aunJroM Aol$opa Qi.nocoQii, AoaaroK

AO Ar{rrJroMa eeponeftcrxoro 3pa3Ka

1. Ilpeduem wxynieni: Koa 3a,{K 021:2015 - 22450000-9: [pyrcoaana npo.uyxuin 3 e,'reMeHraMq 3axucry
(Aoxyueuru npo ocoiry Aepx(aBHoro 3pa3Ka:.{HnJroM 6axaraspa, AurJloM cneuia,ricra, aunroM ntaricrpa. aHnJIoM

rfaxonoro MoJroAruoro 6axalaupa, arrnJroM Mo,,roarxoro cneqialicra, ar,InrtoM .tlor(ropa Qinoco$ii, ao,Iraror( ao

.ttururoMa enponefi crroro :pa:xa).
2. ID no.uep saxynieni: U A-2023-01 -30-0 1 2585-a

3. Ilpoqedypa zaxynieni: Bilxpr.rri ropru.
4. Qfrpynmyeauun mexuirtHux ma nxicuux xapaKmepucmux npeduema ttxynia,zi.'rexHiqHi ra rxicHi

xapaKrepr{crrlKn [peAMera saxyriui crrtaleHi y eianoeiauocri ao norpe6 HauioHarusoro topuAr4r]Hofo

yuirepcnrery ineui -f,pocraaa Myaporo ra HopM tIl,IHHofo 3aKoHoaaBcrBa.

...'

Kirr'iti.crrl mr.

Texxiqni
xapaKrepucTlrKrr

ronapy, nrcufi
IIpoIIoHyeTbcq

Yqacnurcowr

!nn.nom 6ama,raepa:

1. @opnrar 6,raHxa A-4 (297x210 vv, 4e po:vip 210 ulr - aucora6raxrca).
2. OcxosHi rexsi qHi xapaKTep ncrh Kr.r 6raHri s .[HnroN{i g :

2.1. 3axr,rqenr.rfi nanip 6eg onruqHoro eia6i,rrcsaqa (BOB.1 nacorc 200 rlv2
3 3aXl4CHhMh ereMeHTaM h:

o HeBh,qhvi go,'ror(Ha : blarurunv cgiqeHH.rv e V@-npoveHrx:

o neaBe Bh.uhMr Bo,,roKHa xoBTofo Konbopy 3 xoBTo-3eJreHhM

csi.{eHHrv a Y@-npoueHrx;

o xinri,{uufi 3axacr 3 peaxuiero Ha Knc,rorr4. nyra. xnop-cnonyxa Ta

nonrpHl l He nompHl opfaHrqHl po3quHHr.rKH.

o cKJraA - 100 7o 4epear.rHna uenrcno3a;
o BrracHa rp,ryopecueuuir - se 6irsue 3 7o;

o 6i,ricrr - xe uenue 80 7o.

3. llauroeufi 6ir 6,raxris Haapyl(oBaHo 3 $ap6avr cnoco6onr

oQcvrHoro apyry.

4. ,rluuesuft 6ir< 6nanxa saapyKoBaHo ncesaope,'te(bHnvu cirravn
nepeuiunoi reovErpii: rosqauoro ninifi ue 6inrure 50 rrrxv (oi4nooi4Ho

,(CTY 4010:2015 Eranxn qiHHux nanepio i aoxyueHria cyuoporo o6,rircy
ra:eirHocri).

5. Y au:afiHi 6laxxa europucraHi HeeHIuvi nph neHHovy cgir,li
Qap6u, uro Mators caiqeua.q 3ereHoro Konbopy npra 4ii VO ceir,ra

6. Y au:aitxi 6laura, sx eneMeHT 3axncry, BhKopucraHo virporerc'r
B no3r.rrnBHoMy:o6por<enxi Bl4cororo,rirep He 6insure 200 vr<u
(oi4noei4Ho ICTY 4010:201 5 Brasxu uiHHnx nanepie i aorcyveuris
cyBopofo o6,riry ra reirHocri), rruil MoxHa npoqurar[ 3a aonoMororc
:6ir surynarsxrlx nprala4i o.

7. BararopinneBe r!{cHeHHfl ronorpa$i,lworo Qo,ruroro <3oloro>
nororr4ny 3aKnaay oceiru s oncoroo,rirep He 6i,rlLue l,l vv.

8. flepconari:auis aannx BlrKoHyerl,cr :ri4Ho Har<asy MiHicrepcrsa
ocoiru i uayxn YrpaiHu :aNs 102 s1t25.01.2021 por<y:i rvixavu i

aonoBHeHHsl\414 cnoco6ou utSpoooro apyrcy Qap6oro qopHoro Konbopy
Bci r[afi,tn varo'ru 6y'ru o opnrixa,rsHomy Qopuari * XML.
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№ 

 
Технічні характеристики до товару Кількість, шт. 

Технічні 

характеристики 

товару, який 

пропонується 

Учасником 
9. Допустимі відхилення: 

за форматом і координатами розміщення друкованих елементів ± 0,5 

мм. 

 

 
 

Диплом бакалавра повинен відповідати вимогам опису на даний вид 
продукції та зразкам наведеним в малюнку. 

 

 

 Диплом спеціаліста: 

1. Формат бланка А-4 (297х210 мм, де розмір 210 мм – висота бланка). 

2. Основні технічні характеристики бланків дипломів: 

2.1. Захищений папір без оптичного відбілювача (БОВ) масою 200 г/м2  

з захисними елементами: 

o невидимі волокна  з блакитним свіченням в УФ-променях; 

o ледве видимі  волокна жовтого кольору з жовто-зеленим 

свіченням в УФ-променях; 

o хімічний захист з реакцією на кислоти, луги, хлор-сполуки та 

полярні і не полярні органічні розчинники. 

o склад - 100 % деревинна целюлоза; 

o власна флуоресценція - не більше 3 %; 

o білість - не менше 80 %. 

3. Лицьовий бік бланків надруковано 3 фарбами способом 

офсетного друку. 

4. Лицевий бік бланка задруковано псевдорельєфними сітками 

перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм (відповідно 

ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів суворого обліку 

та звітності). 

5. У дизайні бланка використані невидимі при денному світлі 

фарби, що мають свічення зеленого кольору при дії УФ світла. 

6. У дизайні бланка, як елемент захисту, використано мікротекст 

в позитивному зображенні  висотою літер не більше 200 мкм 

(відповідно ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів 

суворого обліку та звітності), який можна прочитати за допомогою 

збільшувальних приладів. 

7. Багаторівневе тиснення голографічною фольгою «Золото» 

логотипу закладу освіти з висотою літер не більше 1,1 мм. 

8. Персоналізація даних виконується згідно Наказу Міністерства 

освіти і науки України за №  102  від 25.01.2021  року зі змінами і 

доповненнями способом цифрового друку фарбою чорного кольору. 

Всі файли мають бути в оригінальному форматі *.XML. 

9. Допустимі відхилення: 

200 
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№ 

 
Технічні характеристики до товару Кількість, шт. 

Технічні 

характеристики 

товару, який 

пропонується 

Учасником 
за форматом і координатами розміщення друкованих елементів ± 0,5 

мм. 

 

Диплом спеціаліста  повинен відповідати вимогам опису на даний вид 

продукції та зразкам наведеним в малюнку. 

 

Диплом магістра: 

1. Формат бланка А-4 (297х210 мм, де розмір 210 мм – висота 

бланка). 

2. Основні технічні характеристики бланків дипломів: 

2.1. Захищений папір без оптичного відбілювача (БОВ) масою 200 г/м2  

з захисними елементами: 

o невидимі волокна  з блакитним свіченням в УФ-променях; 

o ледве видимі  волокна жовтого кольору з жовто-зеленим 

свіченням в УФ-променях; 

o хімічний захист з реакцією на кислоти, луги, хлор-сполуки та 

полярні і не полярні органічні розчинники. 

o склад - 100 % деревинна целюлоза; 

o власна флуоресценція - не більше 3 %; 

o білість - не менше 80 %. 

3. Лицьовий бік бланків надруковано 3 фарбами способом 

офсетного друку. 

4. Лицевий бік бланка задруковано псевдорельєфними сітками 

перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм (відповідно 

ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів суворого обліку 

та звітності). 

5. У дизайні бланка використані невидимі при денному світлі 

фарби, що мають свічення зеленого кольору при дії УФ світла. 

6. У дизайні бланка, як елемент захисту, використано мікротекст 

в позитивному зображенні  висотою літер не більше 200 мкм 

(відповідно ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів 

суворого обліку та звітності), який можна прочитати за допомогою 

збільшувальних приладів. 

7. Багаторівневе тиснення голографічною фольгою «Золото» 

логотипу закладу освіти з висотою літер не більше 1,1 мм. 

8. Персоналізація даних виконується згідно Наказу Міністерства 

освіти і науки України за № 102  від 25.01.2021  року зі змінами і 

доповненнями способом цифрового друку фарбою чорного кольору. 

Всі файли мають бути в оригінальному форматі *.XML. 

9. Допустимі відхилення: 

за форматом і координатами розміщення друкованих елементів ± 0,5 

мм; 
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№ 

 
Технічні характеристики до товару Кількість, шт. 

Технічні 

характеристики 

товару, який 

пропонується 

Учасником 
 

 
 

Диплом магістра повинен відповідати вимогам опису на даний вид 

продукції та зразкам наведеним в малюнку.  

 

Диплом фахового молодшого бакалавра: 

1. Формат бланка А-4 (297х210 мм, де розмір 210 мм – висота 

бланка). 
2. Основні технічні характеристики бланків дипломів: 

2.1. Захищений папір без оптичного відбілювача (БОВ) масою 200 г/м2  

з захисними елементами: 
o невидимі волокна  з блакитним свіченням в УФ-променях; 

o ледве видимі  волокна жовтого кольору з жовто-зеленим 

свіченням в УФ-променях; 
o хімічний захист з реакцією на кислоти, луги, хлор-сполуки та 

полярні і не полярні органічні розчинники. 
o склад - 100 % деревинна целюлоза; 
o власна флуоресценція - не більше 3 %; 
o білість - не менше 80 %. 

3. Лицьовий бік бланків надруковано 3 фарбами способом 
офсетного друку. 

4. Лицевий бік бланка задруковано псевдорельєфними сітками 

перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм (відповідно 
ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів суворого обліку 

та звітності). 

5. У дизайні бланка використані невидимі при денному світлі 

фарби, що мають свічення зеленого кольору при дії УФ світла. 

6. У дизайні бланка, як елемент захисту, використано мікротекст 

в позитивному зображенні  висотою літер не більше 200 мкм 

(відповідно ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів 
суворого обліку та звітності), який можна прочитати за допомогою 

збільшувальних приладів. 

7. Багаторівневе тиснення голографічною фольгою «Золото» 
логотипу закладу освіти з висотою літер не більше 1,1 мм. 

8. Персоналізація даних виконується згідно Наказу Міністерства 

освіти і науки України за №  102  від 25.01.2021 року зі змінами і 

доповненнями способом цифрового друку фарбою чорного кольору. 

Всі файли мають бути в оригінальному форматі *.XML. 
9. Допустимі відхилення: 

за форматом і координатами розміщення друкованих елементів ± 0,5 мм. 
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№ 

 
Технічні характеристики до товару Кількість, шт. 

Технічні 

характеристики 

товару, який 

пропонується 

Учасником 

 
 

Диплом фахового молодшого бакалавра повинен відповідати вимогам 
опису на даний вид продукції та зразкам наведеним в малюнку. 

 

Диплом молодшого спеціаліста: 

10. Формат бланка А-4 (297х210 мм, де розмір 210 мм – висота 
бланка). 

11. Основні технічні характеристики бланків дипломів: 

2.1. Захищений папір без оптичного відбілювача (БОВ) масою 200 г/м2  
з захисними елементами: 

o невидимі волокна  з блакитним свіченням в УФ-променях; 

o ледве видимі  волокна жовтого кольору з жовто-зеленим 
свіченням в УФ-променях; 

o хімічний захист з реакцією на кислоти, луги, хлор-сполуки та 

полярні і не полярні органічні розчинники. 
o склад - 100 % деревинна целюлоза; 
o власна флуоресценція - не більше 3 %; 
o білість - не менше 80 %. 
12. Лицьовий бік бланків надруковано 3 фарбами способом 

офсетного друку. 

13. Лицевий бік бланка задруковано псевдорельєфними сітками 
перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм (відповідно 

ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів суворого обліку 

та звітності). 

14. У дизайні бланка використані невидимі при денному світлі 

фарби, що мають свічення зеленого кольору при дії УФ світла. 

15. У дизайні бланка, як елемент захисту, використано мікротекст 

в позитивному зображенні  висотою літер не більше 200 мкм 
(відповідно ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів 

суворого обліку та звітності), який можна прочитати за допомогою 

збільшувальних приладів. 
16. Багаторівневе тиснення голографічною фольгою «Золото» 

логотипу закладу освіти з висотою літер не більше 1,1 мм. 

17. Персоналізація даних виконується згідно Наказу Міністерства 

освіти і науки України за №  102  від 25.01.2021 року зі змінами і 

доповненнями способом цифрового друку фарбою чорного кольору. 
Всі файли мають бути в оригінальному форматі *.XML. 

18. Допустимі відхилення: 

за форматом і координатами розміщення друкованих елементів ± 0,5 мм. 
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№ 

 
Технічні характеристики до товару Кількість, шт. 

Технічні 

характеристики 

товару, який 

пропонується 

Учасником 

 
 

Диплом молодшого спеціаліста  повинен відповідати вимогам опису на 

даний вид продукції та зразкам наведеним в малюнку. 

 

Диплом доктора філософії: 

 

1. Формат бланка А-4 (297 х 210 мм, де розмір 210 мм – висота 

бланка). 
2. Основні технічні характеристики бланків дипломів: 

2.1. Захищений папір без оптичного відбілювача (БОВ) масою 200 г/м2  

з захисними елементами: 
o невидимі волокна  з блакитним свіченням в УФ-променях; 

o ледве видимі  волокна жовтого кольору з жовто-зеленим 

свіченням в УФ-променях; 
o хімічний захист з реакцією на кислоти, луги, хлор-сполуки та 

полярні і не полярні органічні розчинники. 
o склад - 100 % деревинна целюлоза; 
o власна флуоресценція - не більше 3 %; 
o білість - не менше 80 %. 

3. Лицьовий бік бланків надруковано 3 фарбами способом офсетного 

друку. 

4. Лицевий бік бланка задруковано псевдорельєфними сітками 
перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм(відповідно 

ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів суворого обліку 

та звітності). 

5. У дизайні бланка використані невидимі при денному світлі 

фарби, що мають свічення зеленого кольору при дії УФ світла. 

6. У дизайні бланка, як елемент захисту, використано мікротекст 

в позитивному зображенні  висотою літер не більше 200 мкм 
(відповідно ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів 

суворого обліку та звітності), який можна прочитати за допомогою 

збільшувальних приладів. 
7. Багаторівневе тиснення голографічною фольгою «Золото» 

логотипу закладу освіти з висотою літер не більше 1,1 мм. 

8. Персоналізація даних виконується згідно Наказу Міністерства 

освіти і науки України за № 102  від 25.01.2021  року зі змінами і 

доповненнями способом цифрового друку фарбою чорного кольору. 
Всі файли мають бути в оригінальному форматі *.XML. 

9. Допустимі відхилення: 

за форматом і координатами розміщення друкованих елементів ± 0,5 
мм. 
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№ 

 
Технічні характеристики до товару Кількість, шт. 

Технічні 

характеристики 

товару, який 

пропонується 

Учасником 

 
 

Диплом доктора філософії  повинен відповідати вимогам опису на даний 

вид продукції та зразкам наведеним в малюнку. 

 

Додаток до диплома європейського зразка: 

 

1. Формат бланка А- 4 (210 х 297 мм, де розмір 297 мм – висота 

бланка). 
2. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення 

бланків: 

o склад 100 % деревинної целюлози; 

o маса 80-100 г/м2; 

o наявність двотонового водяного знака, який  є 

аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому 

проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені 

прозорості паперу; 

o власна флюоресценція не більше 3%; 

o наявність захисних волокон; 

o видимі волокна червоного кольору  з червоним свіченням в 

УФ-променях; 

o видимі волокна жовтого кольору  з жовтим свіченням в УФ-

променях;  

o видимі волокна зеленого кольору  з зеленим свіченням в УФ- 

променях; 

o хімічний захист з реакцією на кислоти, луги, хлор-сполуки та 

органічні розчинники; 

o білість не менше 80%. 

Друковані елементи захисту бланка: 

- лицевий бік задруковується гільошними рамками, сітками 

перемінної товщини, в одній із сіток виконується псевдорельєф; 

- зворотній бік бланка задруковується гільошними сітками 

перемінної геометрії товщиною лінії не більше 50 мкм (відповідно ДСТУ 

4010:2015 Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та 

звітності); 

- при друкуванні застосована невидима при денному світлі 

захисна фарба, яка має свічення при дії УФ світла. 

- У дизайні бланка, як елемент захисту, використано мікротекст 

висотою літер не більше 200 мкм (відповідно ДСТУ 4010:2015 Бланки 

цінних паперів і документів суворого обліку та звітності), який можна 

прочитати за допомогою збільшувальних приладів. 

Кількість фарб способом офсетного друку: 

- з лицевого боку – 3; 

- зі звороту – 2. 

Колір бланка друкується відповідно до затвердженого зразка. 
Допуски за всіма геометричними розмірами (крім товщини ліній 

дизайну) ± 0,5 мм. 

20000 
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№ 

 
Технічні характеристики до товару Кількість, шт. 

Технічні 

характеристики 

товару, який 

пропонується 

Учасником 
 

 

 

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 за методом порівняння 

ринкових цін очікуваної вартості на основі інформації з отриманих цінових пропозицій. 

        Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 254536,80 грн. (двісті 

п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот тридцять шість гривень 80 коп.) з ПДВ. 
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