
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості
предмета закупівлі: невиключних майнових прав (дозволу) на використання аудіовізуального

твору ПАТ «Одеська Кіностудія»
(за кодом ДК 021:2015: 92310000-7 - Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і

літературних творів)

Державне підприємство «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»
(далі – ДП «МПІУ»), як суб’єкт іномовлення України, мовить двома телеканалами – «ДОМ» та
FREEДОМ. З початку повномасштабної російської агресії телеканал FREEДОМ, як канал
іномовлення, розпочав 17-годинний інформаційний марафон FreeДОМ, який російською мовою
висвітлює актуальні події з українського фронту на територію всього світу. З лютого канал «ДОМ» був
включений у боротьбу на інформаційному фронті – ретранслював загальнонаціональний марафон.
Водночас, канал постійно тримав у фокусі зростання глядацького запиту на контент, який дозволяє
адаптуватися до нових реалій, емоційно відпочити, відновитися, отримати корисну інформацію й
сили для боротьби. Тому, щойно дозволили реалії війни, підприємство повернулись до показу як
власного неновинного продукту, співпраці з українськими продакшенами та кращими взірцями
українських теле- та кіновиробників. Саме цей продукт поклали в основу нового сезону на каналі
«ДОМ».

Оскільки підприємство не може виготовляти потрібну кількість українських фільмів, виникла
необхідність у придбанні ліцензійних прав на українські кінострічки. До ДП «МПІУ» звернулося
Приватне Акціонерне Товариство «Одеська Кіностудія» з комерційною пропозицією щодо придбання
невиключних ліцензійних прав на фільм «Чому я живий?» 2021 року. Приватне Акціонерне
Товариство «Одеська Кіностудія» володіє виключними правами на фільм (копії договорів додаються):

«Чому я живий?»
Країна, рік: Україна, 2021
Жанр: драма
Режисер: Віллен Новак
Актори: Роланд Мішко, Анастасія Марків, Віктор Жданов, Ірина Мельник, Ольга Радчук,

Олексій Горбунов, Георгій Делієв, Максим Горай

Велична історія кохання, заснована на реальних подіях, які сталися у середині ХХ століття.
Юні Фрося і Ленчик мріють про весілля, але батько дівчини проти євреїв в родині. Але життя
закоханих назавжди міняється, коли в їх будинки та ще мільйонів людей приходить війна. Парі
належить пережити жахіття окупації й фашистського терору, щоб зберегти в собі промінець любові та
людяності в найтемніші часи.

Приватне Акціонерне Товариство «Одеська Кіностудія» пропонує придбати права на
наступних умовах:

1. Телеканал мовлення – «ДОМ» згідно ліцензії.

2. Кількість показів: 5 з можливістю технічного повтору впродовж 24 годин.

3. Ліцензійний строк: 17.10.2022-16.10.2023.

4. Типи мовлення: супутникове, кабельне, ефірне, IP-TV, на OTT-платформах, мовлення
на всіх наявних digital-платформах підприємства (винятково симулькаст).



5. Територія мовлення: Україна.

6. Мова сповіщення: українська.

Враховуючи необхідність в ознайомленні глядача з українським контентом, ДП «МПІУ»
проводить переговорну процедуру щодо закупівлі невиключних майнових прав (дозволу) на
використання аудіовізуального твору ПАТ «Одеська Кіностудія» (за кодом ДК 021:2015: 92310000-7 -
Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних творів).

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-14-007450-a

Технічні та якісні характеристики предмета визначені у відповідному додатку до оголошення
про проведення переговорної процедури закупівлі. та встановлені відповідно до вимог та норм
чинного законодавства.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та
організаційно-розпорядчими документами ДП «МПІУ» з урахуванням примірної методики визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Уповноважена особа ДП «МПІУ» Марина БОРИСЕНКО

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-14-007450-a

