
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ» 

 

Інформація щодо процедури закупівлі  

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 

 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)» 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначення 

коду ДК 021-2015 

Вид та ідентифікатор предмета 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

Технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Послуги із забезпечення 

доступу до бази даних Via 

(Euromonitor International) 

код за ДК 021:2015 - 

72320000-4 Послуги, 

пов’язані з базами даних   

Переговорна процедура 

 

UA-2021-11-30-002469 

b ● a1e57ad08d974d5b850aed1e8121610f 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-

11-30-002469-b 

720 000,00 

грн. з ПДВ. 

Згідно з Положенням про ДУ «Офіс з 

розвитку підприємництва та експорту» (далі 

– Установа), затвердженого Державного 
секретаря Кабінету Міністрів України від 

11.05.2021 № 61, серед інших, до завдань 

Установи належить  здійснення експертного 

консалтингу на безоплатній основі для 
суб’єктів господарювання.  

Крім того, відповідно до плану 

заходів, визначених ЕКСПОРТНОЮ 
СТРАТЕГІЄЮ УКРАЇНИ (“дорожня карта” 

стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—

2021 роки, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 р. № 1017-р, передбачено сприяння 

виходу українських компаній на зовнішні 

ринки шляхом:  
✓ надання інформації та 

консультації аналітичного характеру;  

✓ здійснення експортного 
консалтингу; 

✓ дослідження кон’юнктури ринку; 

✓ організація навчального процесу 
та тренінгів для експортерів 

✓ участь у підготовці, організації 

роботи та координації проведення 

торговельних заходів з просування 
експорту; 

✓ забезпечення функціонування 

експортного веб-порталу.  
Via (Euromonitor International) – це 

глобальна база даних, що містить детальну 

статистичну та аналітичну інформацію 
щодо цін та асортименту продукції, брендів 

та роздрібних мереж. Інформація з цієї бази 

даних буде використана Установою для 
підготовки огляду країн у фокусі, 

секторальних оглядів, підготовки матеріалів 

Очікувана вартість 

визначена з урахуванням 

кошторисних призначень 

та діючих тарифів 

 

 



 

 

для перевірки ідеї пріоритетних ринків, 

аналізу конкурентів на ринках тощо. 
Euromonitor International Limited є 

постачальником глобальної інформації про 

споживчий ринок і є єдиним виробником і 
постачальником Passport - програмної 

платформи для аналізу глобального ринку 

та Via - програмної платформи для 

скрейпінгу даних електронної комерції, які 
доступні як бази даних. 

ТОВ «Інформатіо» (вул. Німанська, 

5, кв. 43, м. Київ, 01103, Україна) 
номіновано ексклюзивним постачальником 

вище зазначених послуг для підприємств та 

установ урядового сегменту в Україні у 
2021-2022 році (до 31.12.2022). 

Підтвердженням зазначеного є Ліцензійний 

Договір № 21/01, лист Euromonitor 

International від 04.10.2021, висновок 
Торгово-промислової палати України, яким 

підтверджено ексклюзивність ТОВ 

«Інформатіо» в Україні та сертифікат 
Торгово-промислової палати м. Лондон. 

 

   

     

   


