
Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної 
вартості предмета закупівлі послуг зі створення (написання, збору 
інформації, розроблення макета, дизайну, верстки, літературного 

редагування, підготовки до друку) книжкового проєкту - документального 
твору на тему: «Кабінет Міністрів України (1991-2021). 30 років 

незалежності України» (ДК 021:2015: 92310000-7 Послуги зі створювання 
та інтерпретування мистецьких і літературних творів) шляхом 

застосування Переговорної процедури відповідно  
до Закону України «Про публічні закупівлі» 

 
Для виконання завдання Кабінету Міністрів України щодо збільшення 

обсягу друкованої продукції з метою інформування громадян про діяльність 
Кабінету Міністрів України (Витяг з протоколу №105 від 08.09.2021 р.), а також 
внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік, 
яким збільшено обсяг бюджетного фінансування за програмою «Фінансова 
підтримка ДП «Редакція газети «Урядовий кур’єр», відповідно до Положення 
про організацію та проведення мистецьких конкурсів в Державному 
підприємстві «Редакція газети «Урядовий кур’єр», затвердженого Наказом 
№42/а від 25/10/2021 р., було проведено мистецький конкурс зі  створення 
(написання, збору інформації, розроблення макету, дизайну, верстки, 
літературного редагування, підготовки до друку)  книжкового проєкту -
документального твору на тему: «Кабінет Міністрів України (1991-2021).  
30 років незалежності України». 

Згідно з Протоколом засідання конкурсної комісії №3 від 04.11.2021 року 
переможцем мистецького конкурсу зі  створення (написання, збору інформації, 
розроблення макету, дизайну, верстки, літературного редагування, підготовки 
до друку) книжкового проєкту - документального твору на тему: «Кабінет 
Міністрів України (1991-2021). 30 років незалежності України» було визначено 
ТОВ «МЕДІАНЕЗАЛЕЖНІСТЬ». 

Відповідно до Наказу №46/а від 04.11.2021 року переможцем 
мистецького конкурсу зі  створення (написання, збору інформації, розроблення 
макету, дизайну, верстки, літературного редагування, підготовки до друку)  
книжкового проекту документального твору на тему: «Кабінет міністрів 
України (1991-2021). 30 років незалежності України» було затверджено ТОВ 
«МЕДІАНЕЗАЛЕЖНІСТЬ». 

З метою організації Закупівлі, з урахуванням статті 11 Закону,  відповідно 
до частини 2 статті 13 Закону замовники можуть застосовувати переговорну 
процедуру закупівлі як виняток та відповідно до умов, визначених у частині 2 
статті 40 Закону. 

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, якщо роботи, товари 
чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 
суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме: укладення 
договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького 
конкурсу, Замовником може застосовуватись Переговорна процедура.  

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі:  Протокол засідання конкурсної комісії №3 від 04.11.2021 
року та Наказ №46/а від 04.11.2021 року. 


