
Визначення очікуваної вартості 

на предмет закупівлі код ДК 021:2015  92310000-7 Послуги зі створювання та інтерпретування 
мистецьких і літературних творів (Проведення показу музичних вистав-фентезі)

1. Введення

Розрахунок очікуваної вартості здійснюється  на етапі визначення доцільності та підготовки
техніко-економічного обґрунтування можливості закупівлі товару з урахуванням детальних 
технічних вимог, специфікацій, технічних завдань при підготовці відповідної документації для 
проведення процедури закупівлі та безпосередньо перед оголошенням процедури закупівлі, а 
також при наданні цінових довідок щодо рівня очікуваної вартості товару.

Театральна постановка - твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічного,
музично-драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та конкретну назву; 
вистава - публічне виконання театральної постановки (закон України Про театри і театральну 
справу).

2. Технічні та якістні харектиристики предмету закупівлі

Місце проведення: : згідно документації 
Кількість театральних вистав -  7 шт.
Очікувана вартість: 334530,00 грн. (47790 грн * 7)

1.Показ повинен відбутися в період: до 31 березня 2022 року. 
2.Театральні  вистави  мають  бути  поставлені  за  оригінальним  сценарієм.  Постановка  повинна
відповідати жанру театральна вистава.
3. Сюжет та художній задум вистави повинен бути доступним для сімейного перегляду та містити
у собі етичні та моральні сверхзавдання щодо сімейних цінностей та виховання молоді. 
4.У виставах мають обов’язково приймати участь: актори, хореографи. 
5.Музичний  супровід  театральних  вистав  має  відповідати  жанру.  Уся  фонограма  має  бути
професійно записана. Повинно бути виконано студійний запис фонограм.
6.Загальна кількість учасників  має бути понад 15 чоловік, без обліку адміністративної та технічної
групи. 
7.Вистави повинні відповідати естетичним вимогам, пластичне рішення має бути різноманітним та
цікавим, відповідати сюжету та задуму постановки.
8.У постановці  повинні  використовуватись хореографічні  елементи,  що мають бути  поставлені
хореографом постановником із досвідом роботи.
9.Світлове  рішення  театральних  вистав  має  бути  високопрофесійним та  художнім,  відповідати
атмосфері  епізодів.  Усі  світлові  зміни  повинні  відповідати  задуму  постановки,  мають  бути
використані сучасні сценічні спецефекти. 
10.Кількість епізодів вистави має бути не менш 8. У кожному епізоді з'являються нові персонажі. 
11.Костюми, що будуть використані у виставах, мають бути яскраві, епатажні.
12.Художньо-образне рішення повинно відповідати загальному задуму вистав і відповідати місту
дії. Бути сценічною, вписуватись в габарити сценічного простору.
13. З уваги на художні завдання заходу та згідно з творчими вимогами, переможець, працюючи над
постановкою,  повинен  мати  сформовану  постановочну  групу  у  складі:  режисер-постановник,
хореографи-постановники. А також акторську групу. 
1.Режисер-постановник  повинен  бути  режисером,  що  практикує,  мати  досвід  роботи  з
самодіяльними, професійними колективами та виконавцями.
2.Хореографи-постановник  повинен  мати театральну освіту, мати досвід у галузі.
3.Учасниками танцювальних епізодів  можуть  бути:  професійні  хореографи,  студенти,  учасники
художніх колективів.



Місце проведення кожної вистави попередньо узгоджується із замовником.
3. Формування очікуваної вартості закупівлі
Визначення  очікуваної  вартості  товару на  підставі  прогнозу економічного  і  соціального

розвитку України на 2022-2024 роки (далі – Прогноз), який було схвалено постановою Кабінету
Міністрів  України  від  31.05.2021  №586  «Про  схвалення  Прогнозу  економічного  і  соціального
розвитку України на 2022-2024     роки».
Індекс споживчих цін: 106,2
Ціна  за  1  виставу  у  2021  році  код  ДК  021:2015  92310000-7  Послуги  зі  створювання  та
інтерпретування мистецьких і літературних творів (Послуги з  показу театральних вистав в рамках
проєкту "Родинний театральний вікенд") складає 45000 грн.

Таким  чином  маємо  що  середня  очікувана  вартість  для  1  послуги  код  ДК  021:2015
92310000-7  Послуги  зі  створювання  та  інтерпретування  мистецьких  і  літературних  творів
(Проведення показу музичних вистав-фентезі) буде складати:
45000*1,062=47790 грн. 00 коп.

З метою забезпечення закупівлі код ДК 021:2015  92310000-7 Послуги зі створювання та 
інтерпретування мистецьких і літературних творів (Проведення показу музичних вистав-фентезі), 
відповідальною особою прийнято рішення від 17.12.2021р. про проведення відкритих торгів.

https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=623f138f-c267-4ae7-af07-64f0ec6646a9
https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=623f138f-c267-4ae7-af07-64f0ec6646a9

