
 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Послуги зі створення сценографії в 

рамках проєкту «Концерт-дійство «Народження Незалежності (ДК 021:2015, код 

92310000-7 Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних 

творів), очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-20-011308-a 

1.Найменування Замовника: Львівський національний академічний театр опери та балету 

імені Соломії Крушельницької. 

1.1.Місцезнаходження  Замовника: проспект Свободи, 28, Львів,  Україна, 79008. 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224620. 

1.3.Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги зі створення 

сценографії в рамках проєкту «Концерт-дійство «Народження Незалежності (92310000-

7 Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних творів за ДК 

021:2015 Єдиного закупівельного словника). 

3. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга. 

3.1. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

1) Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії 

Крушельницької. 

3.2. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  23.08.2021 р. 

4. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: Фізична 

особа підприємець Бойко Руслан Іванович. 

4.1. Ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта:  ІПН 2677901776. 

5. Місцезнаходження учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 

Україна, м. Львів, вул. Лисеницька , 1/30 

5.1. Контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено 

переговори: (+38 050 315 00 20) . 

6. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі після проведення переговорів з 

ним: орієнтовна вартість 50 000,00 грн. (П’ятдесят тисяч гривень 00 коп.). 

7. Джерело фінансування: кошти Державного бюджету 

8. Порядок розрахунків: Оплата наданих Послуг здійснюється у національній грошовій 

одиниці на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 5 (пяти) календарних днів після 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-011308-a


підписання Акту, за умови отримання Замовником відповідного фінансування від УКФ для 

оплати цих послуг. 

9. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 статті 40 

Закону: Підстава для проведення переговорів – пункт  2 частини 2 статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а саме:  якщо роботи, товари чи послуги можуть 

бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності одного з таких випадків - предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні 

витвору мистецтва або художнього виконання.  

10. Обґрунтування застосування переговорної процедури, експертні, нормативні, технічні 

та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі:  

У зв’язку з творчою необхідністю та з метою залучення кращих режисерів та 

постановників України  до роботи над проєктами театру, необхідно залучити до послуг зі 

створення сценографії в рамках проєкту «Концерт-дійство «Народження Незалежності» 

Бойка Руслана Ігоровича. Проєкт «Концерт-дійство «Народження Незалежності» отримав 

грант Українського культурного фонду. ФОП Бойко Р. І. неодноразово здійснював створення 

сценографії культурних заходів, авторський нагляд за втіленням сценографії. Сценограф 

Бойко Р. І.  не тільки втілює режисерський задум, а й разом з ним знаходить рішення, якими 

художніми засобами передати ідею заходу, його атмосферу і настрій. Бойко Р. І. має  

професійні навики оформлення простору сцени і надання візуальної оправи театральному 

дійству за допомогою пластично-малярських засобів та світлових ефектів. До послуг зі 

сценографії належить також компонування сценічних реквізитів і костюмів. Загальний 

творчий задум сценографії концерту –дійства повністю співпадає з  напрямком свята. 

 Відповідно до ч.2 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується 

Замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після 

проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або 

кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується 

Замовником як виняток, та згідно абз. 1 п. 2 ч.2 ст.40 Закону: якщо роботи, товари чи 

послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 

господарювання за наявності випадку,  коли предмет закупівлі полягає у створенні або 

придбанні витвору мистецтва або художнього виконання.  

 

 Таким чином, враховуючи вищезазначене, Львівська національна опера  здійснює 

закупівлю послуги відповідно до предмета закупівлі : код ДК 021:2015 92310000-7 – Послуги 

зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних творів  (ДК 021:2015 

92310000-7 Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних творів 

за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника   (Послуги зі створення сценографії в 

рамках проєкту «Концерт-дійство «Народження Незалежності), як такої, що полягає у 

створенні або придбанні художнього виконання. На підставі вищезазначеного, прийнято 

рішення про застосування переговорної процедури закупівлі та укласти договір про 

закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82

