
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
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Найменування замовника: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА
СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

23152907

Місцезнаходження замовника: Іллєнка Юрія, 42, м. Київ, Київська область, 04119,
Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Невиключні права на публічне сповіщення
аудіовізуальних творів

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:99999999-9: Не відображене в інших
розділах

Hазва предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів) (за
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Невиключні права
на публічне
сповіщення
аудіовізуальних
творів

ДК 021:2015:
99999999-9 — Не
відображене в інших
розділах

1 послуга Відповідно до
документації, ,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Iнша подія Вартість прав сплачується
на підставі акту приймання
–передачі прав

Пiсляоплата 7 Банківські 100

Інформація про учасника (учасників):



Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МУЛЬТИМЕДІЙНА
ПЛАТФОРМА
ІНОМОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ"

40235671 01001, Україна, м. Київ,
г. Киев, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК будинок 26

+380445964190

179 550 UAH

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Голова тендерного комітету Стиренко Л. М. повідомила про отримання заявки на проведення
закупівлі прав директора департаменту закупівлі прав Фірак О. І. погоджену членом правління АТ
«НСТУ» Лодигіним Я.О., (який відповідно до пунктів 3.1.11, 3.1.23 та 3.9 Контракту із членом
правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», повинен
забезпечувати ефективну реалізацію завдань в межах визначеного напряму роботи, організовувати
виробництво якісного інформаційного, суспільно-політичного, музично-розважального, культурно-
просвітницького контенту, а також несе повну матеріальну та персональну відповідальність за
контент) щодо необхідності закупівлі Прав за кодом ДК 021-2015:99999999-9 Не відображене в
інших розділах (Невиключні права на публічне сповіщення аудіовізуальних творів) у ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ».
Директор департаменту закупівлі прав Фірак О. І. повідомила, що контент пропонується нею та
Директором програмної дирекції Товстенко. О.С. після попереднього вивчення особливостей
контенту, аналізу медіа ринку, цін, інших можливих пропозицій, потреб програмних сіток мовлення
АТ «НСТУ» відповідно до:
 підсумків внутрішньої наради з координації сіток мовлення за участі Члена правління Я.Лодигіна,
програмних директорів телеканалів, директора департаменту закупівель прав на контент, головного
та виконавчих продюсерів, керівників з промо, маркетингу та PR, аналітичного відділу досліджень
телевізійної аудторії;
 до розділів 4, 5 Положення про департамент закупівель прав Дирекції Телебачення
затвердженого членом правління АТ «НСТУ» Лодигіним Я.О. 17.02.2020;
 цілей наповнення сітки мовлення телеканалів «UɅ: Перший», «UɅ: Культура» та регіональних



філій якісними, цікавими телепередачами, що відповідають інтересам аудиторії телеканалів та
стандартам Суспільного, виробництва останніх років та у якості HD формату 16:9.
Фірак О. І. також повідомила, що під час вибору контенту орієнтувались на показники рейтингів
контенту, аналогічного за жанром та внутрішньою драматургією відповідно до потреб слотів
програмних сіток мовлення АТ «НСТУ».

Аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріальному носії. Видами аудіовізуального
твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути
ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими, відповідно до положень
статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 №3792-XII.
Аудіовізуальні твори (телепередачі) є продуктом власного виробництва ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», що
підтверджується відповідними наказами: № 47 від 06.10.2016 р., № 56/1 від 03.11.2016 р., № 56/2 від
03.11.2016 р., № 41/1 від 03.10.2017 р., № 59 від 11.11.2018 р., № 45/2 від 26.09.2016 р.

Перелік аудіовізуальних творів та термін дії прав:

№ п/п Назва аудіовізуального твору Кількість випусків, хр-аж, (хв.) Номер наказу про затвердження
паспорту циклів програм Кіл-сть показів та повторів випусків* Термін дії ПРАВ Перелік каналів
мовлення для публічного сповіщення Творів
1 Ніч у музеї 56 вип. по 15 хв
Наказ № 56/2 від 03.11.2016 необмежена 09.04.2021-07.04.2022 «UΛ: Перший», «UΛ: Культура» та
регіональні канали мовлення
2 Древо 52 вип. по 15 хв Наказ № 41/1 від 03.10.2017 необмежена 09.04.2021-07.04.2022 «UΛ:
Перший», «UΛ: Культура» та регіональні канали мовлення
3 Ті, що змінили світ 8 вип. по 23-26 хв
Наказ № 59 від 22.11.2018 необмежена 09.04.2021-07.04.2022 «UΛ: Перший», «UΛ: Культура» та
регіональні канали мовлення
4 Незвідана Україна (укр) 14 вип. по 15 хв Наказ № 56/1 від 03.11.2016 необмежена
09.04.2021-07.04.2022 «UΛ: Перший», «UΛ: Культура» та регіональні канали мовлення
5 Fusion accord (Різдвяні випуски) 8 вип. по 2-4 хв Наказ № 47 від 06.10.20176 необмежена
09.04.2021-07.04.2022 «UΛ: Перший», «UΛ: Культура» та регіональні канали мовлення

Телепередачі як вид аудіовізуального твору згідно пункту 14 «Положення про державне
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1315 – не передбачає реєстрації та отримання
прокатного посвідчення.
Враховуючи вищенаведене, процедура закупівлі може бути здійснена за переговорною процедурою
закупівлі з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ» відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі.

Нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі:
• Закон України «Про кінематографію» від 13.01.1998 № 9/98-ВР.
• Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про державне посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів» від
17.08.1998 р. №1315.
• Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
• Закон України «Про публічні закупівлі»;
• Наказ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ», № 56/2 від 03.11.2016 про затвердження паспорту циклу програм «Ніч у музеї»;
• Наказ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ



УКРАЇНИ»,№ 41/1 від 03.10.2017 про затвердження паспорту циклу програм «ДРЕВО»;
• Наказ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ», № 59 від 22.11.2018 про затвердження паспорту циклу програм «Ті, що змінили світ»;
• Наказ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ», № 56/1 від 03.11.2016 про затвердження паспорту циклу програм «Незвідана Україна»;
• Наказ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ», № 47 від 06.10.20176 про затвердження паспорту циклу програм «Fusion accord».

Стиренко Л. М. зазначила, що АТ «НСТУ» може застосувати переговорну процедуру для закупівлі
прав та відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме предмет
закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання.


