
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

Комплексні інженерні послуги (Паспортизація малих 

річок і водойм), код ДК 021:2015 – 71340000-3 

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.  

Відповідно до 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» були 

передані на баланс внутрішні водні об’єкти та 

гідротехнічні споруди. 

З метою встановлення технічних параметрів 

водного об’єкта, гідрологічних характеристик річки 

(водотоку), регламентації експлуатаційної діяльності на 

водосховищах, ставках та озерах, надійності 

функціонування споруд і для підвищення ефективності 

їх використання, 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) та від 25 серпня 2022 року №5024/5065 

«Про затвердження переліку природоохоронних заходів 

у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського 

міського фонду охорони навколишнього середовища у 

2022 році» та розпорядження Київської міської 

військової адміністрації від 24.10.2022 № 713  КП 

«Плесо має потребу у здійсненні паспортизації водних 

об`єктів у місті Києві, а саме: 

- водойма Вовкувата в Оболонському районі. 

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 
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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 

охорони навколишнього середовища у 2022 році» та 

розпорядження Київської міської військової 

адміністрації від 24.10.2022 № 713 за бюджетною 

програмою КПКВ 2818340 у поточному бюджетному 

році передбаченні видатки у сумі 500 000,00 грн. на 

заходи щодо паспортизації малих річок і водойм.  

У відповідності до Земельного кодексу України, 

Водного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Порядку у поточному році КП «Плесо» 

планує розпочати процедуру розробки паспорту 

водного об’єкту водойми Вовкувата.  

Відповідно до отриманих комерційних пропозицій 

орієнтовна середня вартість виготовлення паспорту 

водного об’єкта у місті Києві складає 427 210,00 грн. з  

ПДВ. 

Отже, з урахуванням передбаченого фінансування у 

2022 році, очікувана вартість виділених коштів для 

проведення заходів щодо паспортизації малих річок і 

водойм становить 427 210 гривень 00 коп.  

 

 

 


