
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги 

(Створення водоохоронних зон, спрямованих на 

запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню 

водних ресурсів м. Києва)» 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. 

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від 

забруднення, засмічення та збереження їх водності 

вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та 

інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються 

земельні ділянки під прибережні захисні смуги. 

 Так, на виконання рішень Київської міської ради 

від 02 жовтня 2018 року № 1550/5614 «Про деякі заходи 

з розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення водних об’єктів на території міста Київ» 

(із змінами), від 25 серпня 2022 року №5024/5065 «Про 

затвердження переліку природоохоронних заходів у 

місті Києві, що фінансуватимуться з Київського 

міського фонду природного середовища у 2022 році» та 

від 16 грудня 2021 року № 4017/4058 «Про здійснення 

організаційно-правових заходів, спрямованих на водно-

екологічне благополуччя міста, забезпечення 

відкритості та публічності» та 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» КП «Плесо» має потребу у розробленні 

проектів землеустрою щодо організації і встановлення 

меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 

водних об’єктів міста Києва. 

 Розробка проектів землеустрою здійснюється у 

відповідності до «Iнструкцiї з топографiчного знімання 

у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (ГКНТА-

2.04-02-98), ст. 88 Водного кодексу України, ст. 60 

Земельного кодексу України та ст. 47 Закону України 

«Про землеустрій». 

3. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі 

закупівельних цін шляхом проведення ринкових 
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предмета закупівлі, 

розміру 

бюджетного 

призначення 

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 

25 серпня 2022 року №5024/5065 «Про затвердження 

переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що 

фінансуватимуться з Київського міського фонду 

природного середовища у 2022 році» у поточному 

бюджетному році передбаченні видатки у сумі 

4 600 000,00 грн. на послугу із створення 

водоохоронних зон, спрямованих на запобігання 

забрудненню, засміченню та виснаженню водних 

ресурсів м. Києва. 

У відповідності до статті 60 Земельного кодексу 

України, статті 88 Водного кодексу України та Закону 

України «Про землеустрій» у поточному році КП 

«Плесо» планує розпочати процедуру розробки проектів 

землеустрою відповідно до статті 47 Закону України 

«Про землеустрій» по наступним водним об’єктам:  

- Затока Десенка; 

- Ставок на р. Нивка (житловий масив Теремки-2); 

- Ставок на р. Нивка (житловий масив Теремки-2); 

- Озеро без назви у Кончі-Заспі (Відро); 

- Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна 

(кар’єр Б); 

- Озеро Редькіно; 

- Ставок у селищі Мриги; 

- Озеро Буревісник - Корольок (вул. 

Здолбунівська). 

Відповідно до отриманих комерційних пропозицій 

орієнтовна середня вартість виготовлення проектів 

землеустрою щодо організації і встановлення меж 

водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на 

водних об’єктах місті Києві складає 4 478 449,50 грн. з  

ПДВ. 

Отже, з урахуванням передбаченого фінансування у 

2022 році, очікувана вартість виділених коштів для 

створення водоохоронних зон та прибережних захисних 

смуг, спрямованих на запобігання забрудненню, 

засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва 

становить 4 478 449 гривень 50 коп.  

 


