
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги 

(Розроблення проектів землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій природно-заповідного 

фонду місцевого значення)» код ДК 021:2015: 

71250000-5 

2. Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у цій 

сфері. 

Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші 

і водного простору, природні комплекси та об’єкти які 

мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою 

збереження природної різноманітності ландшафтів, 

генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання 

загального екологічного балансу та забезпечення 

фонового моніторингу навколишнього природного 

середовища. 

 На землях природно-заповідного фонду 

забороняється будь-яка діяльність, яка негативно 

впливає або може негативно впливати на стан 

природних та історико-культурних комплексів та 

об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим 

призначенням. 

 З метою збереження і відтворення природних 

комплексів чи їх окремих компонентів, а також на 

виконання розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 04.02.2009 року № 111 «Про передачу 

на баланс та закріплення за КП «Плесо» водних об’єктів 

та оформлення земель водного фонду м. Києва», 

рішення Київської міської від 09 грудня 2022 року 

№3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», від 

27.02.2020 №148/8318 «Про оголошення ландшафтним 

заказником місцевого значення «Затока Наталка», від 

27.02.2020 №149/8319 «Про оголошення ландшафтним 

заказником місцевого значення «Озеро Редькіне» та від 

14.05.2022 №4595/4636 «Про оголошення природної 

території заказником ландшафтного значення «Озеро 

Заплавне» КП «Плесо» має потребу у розробленні 

проектів землеустрою щодо організації і встановлення 
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меж територій природно-заповідного фонду місцевого 

значення. 

 Проекти розробляються відповідно до положень 

Земельного кодексу України, Водного кодексу України, 

Законів України «Про землеустрій», «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку державної реєстрації речових 

прав на земельні ділянки державної та комунальної 

власності у зв'язку з їх розмежуванням», «Про охорону 

земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення складу, 

змісту та порядку погодження документації із 

землеустрою», постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру», «Iнструкцiї з топографiчного 

знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» 

(ГКНТА-2.04-02-98)». 

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.  

Відповідно до рішення Київської міської ради від 

09 грудня 2022 року «Про бюджет міста Києва на 2022 

рік» за бюджетною програмою КПКВ 2816030 

«Організація благоустрою населених пунктів» у 

поточному бюджетному році передбаченні видатки у 

сумі 855 943,50 грн. на заходи щодо забезпечення 

охорони об’єктів природно-заповідного фонду.  

У відповідності до Земельного кодексу України, 

Водного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про природно-

заповідний фонд» у поточному році КП «Плесо» планує 

розпочати процедуру розробки проектів землеустрою 

(розроблення проектів землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій природно-заповідного 

фонду місцевого значення по наступним водним 

об’єктам, а саме:  



- ландшафтний заказник місцевого значення 

«Озеро Заплавне»; 

- ландшафтний заказниа місцевого значення 

«Затока Наталка»; 

- ландшафтний заказника місцевого значення 

«Озеро Редькіне».  

Відповідно до отриманих комерційних пропозицій 

орієнтовна середня вартість виготовлення проектів 

землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду місцевого 

значення у місті Києві складає 855 943,50 грн. з  ПДВ. 

Отже, з урахуванням передбаченого фінансування у 

2022 році, очікувана вартість виділених коштів для 

розроблення проектів землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій природно-заповідного 

фонду становить 855 943,50 гривень 00 коп.  

 

 

 


