
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2017-03-24-002835-b 

 

1. Найменування замовника: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
УКРАЇНИ" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 23152907 

3. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Мельникова, 42 
 
4. Конкретна назва предмета закупівлі 5. Коди відповідних 

класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

6. Кількість 
товарів або 
обсяг виконання 
робіт чи надання 
послуг 

7. Місце 
поставки товарів 
або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

8. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

надання ліцензії на Медіаправа замовнику 
для трансляції Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з 
хокею Дивізіону І, Групи «А» (Київ, 
Україна, 22-28 квітня 2017), Чемпіонату 
світу 2017 ІІХФ з хокею (м. Кельн, 
Німеччина та м. Париж, Франція, 5-21 
травня 2017) спільно Змагання на території 
України  

ДК 021:2015: 
99999999-9 — Не 
визначено  
ДК 016:2010: 000 — 
Спеціальні норми та 
інше  

1 посл.  00000, Україна, 
Украина, 
Украина, 
Украина  

до 30 травня 2017  

 

Інформація про учасника (учасників) 
 
9. Найменування учасника 
(учасників) (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з 
яким (якими) проведено 
переговори 

10. Код згідно з 
ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 
учасника (учасників), з яким (якими) 
проведено переговори 

11. Місцезнаходження (для 
юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) 
учасника (учасників), з яким 
(якими) проведено переговори, 
телефон 

12. Ціна 
пропозиції 

Orange Invest Corporation  910020620642929960  8098, Велика Британія, Zurich, UBS 
AG Paradeplatz 6  
 
+3812844942434  

20 000 EUR 

 
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України “Про 
публічні закупівлі” 
cт. 35, п 1. Закупівля творів мистецтва або закупівля, пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення 
договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу 
 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 
В змаганнях братимуть участь понад 200 учасників з країн, а саме: Угорщини, Австрії, Польщі, Казахстану, Південної 
Кореї, України. За прогнозами фахівців, матчі чемпіонату світу, що відбудеться в м. Києві відвідають близько 50 тисяч 
уболівальників, у тому числі приблизно 3 тисячі фанів із зарубіжних країн. 
Трансляція змагань в Україні є унікальною для ПАТ «НСТУ», що надає можливість задовольнити потреби українських 
глядачів (уболівальників), а саме можливість долучитись до перегляду змагань міжнародного рівня за участі національною 
збірної України з хокею. 
Головною метою діяльності ПАТ «НСТУ» є задоволення інформаційних та культурних потреб суспільства, в тому числі 
висвітлення спортивних подій як національного так і міжнародного рівня. 
Власником світових виключних медіа-прав на Чемпіонат світу з із хокею з шайбою 2017 року та Чемпіонат світу з хокею із 
шайбою 2017 року у Дивізіоні 1, Групи А і В, є компанія Orange Invest Corporation, підтвердженням цього є офіційний лист 
організатора Змагань - Infront Sports & Media AG від 14 березня 2017 р..  
Таким чином, Orange Invest Corporation є єдиною уповноваженою юридичною особою, що може надавати медіа- права на 
трансляцію Змагань будь-яким третім особам на території всіх країн світу, в тому числі і на території України. 
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 
- лист Infront Sports & Media AG від 14 березня 2017 р;  
- Закон України «Про авторське право і суміжні права». 



ПРОТОКОЛ  ПЕРЕГОВОРІВ 
 

м. Київ                                                                                               24 березня 2017 р. 

ПРИСУТНІ: 
Замовник публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія 
України» (далі – Замовник), ЄДРПОУ 23152907: 
Голова тендерного комітету: 
Бичок Ганна Іванівна  
Секретар тендерного комітету:  
Фещенко Артем Валерійович 
Члени тендерного комітету: 
Смаліус Наталія Михайлівна, 
Карякін Олександр Едуардович, 
Тітов Дмитро Вікторович 
Суббот Аліна Вікторівна 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
Представник Orange Invest Corporation (далі – Учасник), Account No.: 206 / 429299.60F 
IBAN No.: CH91 0020 6206 4292 9960 F: 

_______________________________________________________________________________ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 
1. Вибір процедури закупівлі, внесення змін до річного плану закупівель на 2017 рік та 
прийняття рішення про намір укладання договору під час застосування переговорної 
процедури закупівлі за кодом ДК 021:2015: 99999999-9 (не визначено) (надання ліцензії на 
Медіаправа замовнику для трансляції Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею Дивізіону І, 
Групи «А» (Київ, Україна, 22-28 квітня 2017), Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею (м. 
Кельн, Німеччина та м. Париж, Франція, 5-21 травня 2017) спільно Змагання на території 
України). 

Доповідач: Фещенко А. В. 
 

2. Проведення переговорів з учасником. 
 Доповідач: Фещенко А. В. 

1. По першому питанню порядку денного 
 Слухали: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фещенка А.В., який повідомив про отримання службової записки від 
директора творчого об’єднання  спортивних програм Хорозова М. О. (№ 
526 від 13.03.2017 р.) стосовно необхідності закупівлі надання ліцензії на 
Медіаправа замовнику для трансляції Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею 
Дивізіону І, Групи «А» (м. Київ, Україна, 22-28 квітня 2017), Чемпіонату 
світу 2017 ІІХФ з хокею (м. Кельн, Німеччина та м. Париж, Франція, 5-21 
травня 2017) спільно Змагання на території України з дати відкриття 
Змагань та по 30 червня 2017 року, загальною вартістю Медіаправ 20 000 
(двадцять тисяч) Євро. 

Предмет закупівлі визначено, як: за кодом ДК 021:2015: ДК 021:2015: 
99999999-9 (не визначено) (надання ліцензії на Медіаправа замовнику для 
трансляції Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею Дивізіону І, Групи «А» 
(Київ, Україна, 22-28 квітня 2017), Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею (м. 
Кельн, Німеччина та м. Париж, Франція, 5-21 травня 2017) спільно 
Змагання на території України). 

Умова застосування переговорної процедури закупівлі: пункт 1 частини 
другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (закупівлі творів 
мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної 
власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем 
архітектурного чи мистецького конкурсу). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слухали: 
 
 
 
Слухали: 

В змаганнях братимуть участь понад 200 учасників з країн, а саме: 
Угорщини, Австрії, Польщі, Казахстану, Південної Кореї, України. За 
прогнозами фахівців, матчі чемпіонату світу, що відбудеться в м. Києві 
відвідають близько 50 тисяч уболівальників, у тому числі приблизно 3 
тисячі фанів із зарубіжних країн. 

Трансляція змагань в Україні є унікальною для ПАТ «НСТУ», що надає 
можливість задовольнити потреби українських  глядачів (уболівальників), а 
саме можливість долучитись до перегляду змагань міжнародного рівня за 
участі національною збірної України з хокею. 

Головною метою діяльності ПАТ «НСТУ» є задоволення інформаційних 
та культурних потреб суспільства, в тому числі висвітлення спортивних 
подій як національного так і міжнародного рівня. 
      Власником  світових виключних медіа-прав на Чемпіонат світу з із 
хокею з шайбою 2017 року та Чемпіонат світу з хокею із шайбою  2017 
року у Дивізіоні 1, Групи А і В, є компанія Orange Invest Corporation,  
підтвердженням цього є офіційний лист  організатора Змагань - Infront 
Sports & Media AG від 14 березня 2017 р..  

Таким чином, Orange Invest Corporation є єдиною уповноваженою 
юридичною особою,  що може надавати медіа- права  на трансляцію 
Змагань будь-яким третім особам на території всіх країн світу, в тому числі 
і на території  України. 
    Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі: 

- лист Infront Sports & Media AG від 14 березня 2017 р;  
     - Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
  Фещенка А. В., який запропонував застосувати переговорну процедуру 
закупівлі відповідно до умов пункту 1 частини другої статті 35 Закону 
України «Про публічні закупівлі» та внести зміни до річного плану 2017 
року. 
  Бичок Г. І., яка поставила на голосування питання щодо внесення змін до 
річного плану на 2017 рік та застосування переговорної процедури 
закупівлі відповідно до умов пункту  частини другої статті 35 Закону 
України «Про публічні закупівлі», а саме:  

- предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015: 99999999-9 (не визначено); 
- конкретне найменування послуг: надання ліцензії на Медіаправа 

замовнику для трансляції Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею Дивізіону І, 
Групи «А» (м. Київ, Україна, 22-28 квітня 2017), Чемпіонату світу 2017 
ІІХФ з хокею (м. Кельн, Німеччина та м. Париж, Франція, 5-21 травня 2017) 
спільно Змагання на території України; 

- очікувана вартість закупівлі: 20 000 (двадцять тисяч) Євро; 
- місце надання: територія України; 
- орієнтовний термін (строк): з дати відкриття Змагань та по 30 червня 

2017 року; 
- умови застосування переговорної процедури закупівлі: пункт  

частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»  
(закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав 
інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з 
переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу). 

 Голосували: «За»- одноголосно 
  «Проти» - 0 
  «Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
2. По другому питанню порядку денного 

 Слухали:     Представника Учасника, який підтвердив, що загальна вартість послуг 



 
 
 
 
 
 
 
 
Слухали: 
 
Слухали:  

за кодом ДК 021:2015: 99999999-9 (не визначено) за кодом ДК 021:2015: 
99999999-9 (не визначено) (надання ліцензії на Медіаправа замовнику для 
трансляції Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею Дивізіону І, Групи «А» (м. 
Київ, Україна, 22-28 квітня 2017), Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею (м. 
Кельн, Німеччина та м. Париж, Франція, 5-21 травня 2017) спільно 
Змагання на території України) на термін  з дати відкриття Змагань та по 
30 червня 2017 року, загальною вартістю Медіаправ 20 000 (двадцять 
тисяч) Євро.  

Фещенка А. В., який запропонував прийняти рішення про намір 
укласти договір з Учасником. 

Бичок Г. І., яка поставила на голосування питання щодо прийняття 
рішення про намір укласти договір з Orange Invest Corporation та 
доручення Фещенку А. В. опублікувати повідомлення про намір укласти 
договір за результатами проведених переговорів з дотриманням таких 
умов: 
      - предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015: 99999999-9 (не визначено); 

 - конкретне найменування послуг: надання ліцензії на Медіаправа 
замовнику для трансляції Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею 
Дивізіону І, Групи «А» (м. Київ, Україна, 22-28 квітня 2017), 
Чемпіонату світу 2017 ІІХФ з хокею (м. Кельн, Німеччина та м. Париж, 
Франція, 5-21 травня 2017) спільно Змагання на території України; 
- очікувана вартість закупівлі: 20 000 (двадцять тисяч) Євро; 
- місце надання: територія України; 
- орієнтовний термін (строк): з дати відкриття Змагань та по 30 

червня 2017 року; 
- умови застосування переговорної процедури закупівлі: пункт 1 

частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»  
(закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав 
інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з 
переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу). 

 Голосували: «За»- одноголосно 
  «Проти» - 0 
  «Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
Порядок денний вичерпано. Засідання оголошується закритим. 
Замовник:публічне акціонерне товариство «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України»:  
Члени тендерного комітету:  
Смаліус Наталія Михайлівна ____________ 
 
Карякін Олександр Едуардович ____________ 
 
Тітов Дмитро Вікторович ____________ 
 
Суббот Аліна Вікторівна ____________ 
 
Секретар тендерного комітету,  
Фещенко Артем Валерійович ____________ 
 
Голова тендерного комітету, 
Бичок Ганна Іванівна ____________ 
 
Представник Orange Invest Corporation: 
 _____________ 


