
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Екологічний менеджмент (Послуги з підготовки пакету 

документів для подачі в Міжнародне журі Програми 

екологічного маркування пляжів «Блакитний прапор» та 

проведення консультацій, необхідних для забезпечення 

відповідності пляжів вимогам критеріїв Програми у сезоні 2022 

р.)», код ДК 021:2015 90710000-7 

2. Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Закону України «Про столицю України - місто-герой 

Київ», Закону України «Про відходи», Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, 

Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій 

територій», Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 року 

№1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», Указу 

Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 «Про 

Стратегію сталого розвитку Україна 2020» та Рішення КМР від 

15.12.2011 №824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року», метою діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування є впровадження 

європейських стандартів життя та вихід України, а особливо 

столиці міста-герой Київ, на провідні позиції у світі.  

Для цього потрібно покращувати якість життя населення та 

якість надання послуг, реалізація яких покладена на органи 

державної влади та місцевого самоврядування. Статутними 

обов’язками КП «Плесо» обумовлено охорона та утримання 

водних об’єктів м. Києва, що у літній сезон є зонами масового 

відпочинку населення та потребує надання послуг відповідної 

якості. 

 Вперше в історії Києва, у 2017 році три муніципальні 

пляжі «Дитячий», «Золотий» та «Пуща-Водиця» отримали 

почесну екологічну відзнаку міжнародного значення «Блакитний 

прапор», та були внесені на Міжнародну туристичну карту, тим 

самим викликало резонанс у ЗМІ. У 2018 році - «Дитячий», 

«Золотий», «Пуща-Водиця», «Веселка» та «Венеція» отримали 

почесну екологічну відзнаку міжнародного значення «Блакитний 

прапор». 

Так, як почесна екологічна премія міжнародного значення 

«Блакитний прапор» отримується лише раз на рік, для 

підтримання якості пляжів «Дитячий», «Золотий», «Пуща-

Водиця», «Веселка», «Венеція», «Молодіжний», «Троєщина», а 

також для отримання екологічної премії «Блакитний прапор» для 

пляжу «Чорторий», існує потреба у закупівлі Консультаційних 

послуг з питань охорони довкілля (послуг з підготовки пакету 

документів для подачі в Міжнародне журі Програми екологічного 

маркування пляжів «Блакитний прапор» і проведення 

консультацій, необхідних для забезпечення відповідності пляжу 

вимогам критеріїв Програми в сезоні 2021 року). 

Так, як Міжнародними партнерами програми «Блакитний 

прапор» є: 

- Міжнародна туристична організація; 



- Міжнародна програма з навколишнього середовища 

(ЮНЕП); 

- ЮНЕСКО, 

розмах реалізації програми буде вважатися показником 

сталого розвитку регіону і призведе до підвищення іміджевої 

привабливості всього регіону в цілому. 

Пляжі, які отримали «Блакитний прапор», вносяться в лист 

міжнародної туристичної організації, як рекомендовані для 

відвідування, це є певним сигналом для туриста до відвідування 

того чи іншого пляжу, готелю, міста. Це особливо важливо в 

умовах кризи, так як існує тенденція при інших рівних умовах, 

вибирати місця відпочинку, що гарантують безпеку, екологічну 

чистоту і комфорт. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних пляжів і 

готелів в ряду аналогічних закордонних готелів, в змаганні за 

залучення туристів. 

 Пляжі, які можуть у майбутньому отримати «Блакитний 

прапор», потребують оцінки до номінування у 2022 рр. за 

допомогою сторонньої організації, так, як КП «Плесо» немає 

відповідних сертифікатів. 

 Результатом виконаних послуг буде:  

1) забезпечення участі пляжів «Дитячий», «Пуща-Водиця», 

«Золотий», «Молодіжний», «Венеція», «Веселка», «Троєщина», 

«Чорторий» у Програмі «Блакитний прапор». 

2) Експертиза пляжів «Дитячий», «Пуща-Водиця», 

«Золотий», «Молодіжний», «Венеція», «Веселка», «Троєщина» 

та їх перевірка на відповідність критеріям Програми «Блакитний 

прапор». 

3) Отримання сертифікатів учасника Програми «Блакитний 

прапор». 

4) Занесення в міжнародну базу даних учасників Програми. 

5) Отримання символу Блакитний прапор. 

Послуга включає: 

1) Подача документів в Мiжнарожне журi шляхом онлайн 

занесення вiдповiдної iнформацiї i документiв в базу даних 

Мiжнародного журi Програми англiйською мовою; 

2) Консультування у проведенні заходів, спрямованих на 

екологічне виховання відвідувачів пляжів. 

3) Надання необхідної інформаційної допомоги з метою 

найкращого виконання Програми “Блакитний прапор”. 

4) Сплата внеску за участь у Програмі «Блакитний прапор» 

(сплата внеску - в Організацію з освіти для навколишнього 

середовища (Данія) 

5) Проведення експертизи пляжів і його перевірку на 

відповідність вимогам критеріїв програми “Блакитний прапор ”; 

6) Отримання Сертифікатів учасника програми “Блакитний 

прапор”; 

7) Отримання символу Блакитний прапор (отримання 9 

примірників (символів) «Блакитний прапор» ). 

8) Консультації з оформлення інформаційного стенду 

«Блакитний прапор» та занесення на нього необхідної 

інформації.  

 



3. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі 

закупівельних цін шляхом проведення ринкових консультацій 

відповідно до Примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  

від 18.02.2020 № 275 шляхом проведення досліджень ринку та 

комерційної пропозиції ГО  

4 Обґрунтування 

застосування 

переговорної 

процедури 

Закупівля: «Екологічний менеджмент (Послуги з 

підготовки пакету документів для подачі в Міжнародне журі 

Програми екологічного маркування пляжів «Блакитний прапор» 

та проведення консультацій, необхідних для забезпечення 

відповідності пляжів вимогам критеріїв Програми у сезоні 2022 

р.)» для Замовника може бути здійснена на підставі абзацу 

четвертого пункту 2 частини другої статті 40 Закону, а саме 

відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути 

документально підтверджена замовником на підставі наступного. 

Відповідно до Законів України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій територій», Рішення Київської міської ради від 

25.12.2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста 

Києва», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 

5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку Україна 2020» та 

Рішення КМР від 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», метою діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування є 

впровадження європейських стандартів життя та вихід України, а 

особливо столиці міста-герой Київ, на провідні позиції у світі.  

Статутними обов’язками КП «Плесо» обумовлено охорона 

та утримання земель водного фонду м. Києва, в тому числі зон 

відпочинку населення біля води (пляжів).  

«Блакитний прапор» - екологічний сертифікат, який 

видається пляжам на підставі рішення незалежного 

Міжнародного Журі про їх відповідність вимогам критеріїв 

Програми. 

Програма екологічного маркування пляжів «Блакитний 

прапор» проводиться під егідою Міжнародної організації з 

екологічної освіти, що є однією з найбільш відомих організацій, 

націлених на екологічну освіту і впровадження програм 

міжнародної екологічної сертифікації таких як «Блакитний 

прапор»,  «Зелений ключ» і «Екошколи».  

Для участі у Програмі екологічного маркування пляжів 

«Блакитний прапор» необхідна заявка пляжів і наявність 

національного координатора — громадської організації, яка є 

членом Міжнародної організації з освіти для навколишнього 

середовища (FEE International, http://www.fee.global/), та 

являється міжнародним координатором Програми.  

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Міжнародної 

організації з освіти для навколишнього середовища (за 

посиланням http://www.fee.global/fee-member-list) Громадська 

організація «Екологічна ініціатива» є єдиним членом зазначеної 

організації та національним координатором Програми в Україні. 

Зазначене також підтверджується на офіційній сторінці Програми 

http://www.fee.global/
http://www.fee.global/
http://www.blueflag.global/
http://www.blueflag.global/
http://www.greenkey.global/
http://www.ecoschools.global/


за посиланням http://www.blueflag.global/our-network/ та на 

сторінці національного координатора програми «Блакитний 

прапор».  

Крім того, ГО «Екологічна ініціатива» під час проведення 

переговорів, надала копію документу, що підтверджує її 

повноваження як єдиного Національного оператора програми 

екологічного маркування пляжів «Блакитний прапор»  в Україні. 

 Громадська організація «Екологічна ініціатива» була 

створена в 2004 році з метою впровадження в практику діяльності 

в прибережній зони України ідеології сталого розвитку та 

комплексного управління прибережною зоною, здійснення 

заходів щодо забезпечення сталого розвитку пляжів і яхтових-

катерних стоянок,  еко-маркування об’єктів рекреації за 

допомогою впровадження строгих критеріїв, що стосуються 

якості навколишнього середовища, а також для поширення 

інформації про організацію екологічно безпечного і 

відповідального бізнесу, екологічний менеджмент, та інщ. 

У 2008 році ГО «Екологічна ініціатива» отримала членство 

в Міжнародній Організації з екологічної освіти, що є однією з 

найбільш відомих організацій, націлених на екологічну освіту і 

впровадження програм міжнародної екологічної сертифікації 

таких як «Блакитний прапор»,  «Зелений ключ» і «Екошколи». 

Отже, зважаючи на вищенаведене, Закупівля для Замовника 

може бути здійснена на підставі абзацу четвертого пункту 2 

частини другої статті 40 Закону, а саме відсутність конкуренції з 

технічних причин, яка має бути документально підтверджена 

замовником.  

Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші 

документи, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі: https://www.blueflag.global/. 
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