
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Консультаційні послуги у галузях інженерії та 

будівництва (Процедура оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності об’єкту «Розчистка та 

благоустрій озера Синє у Подільському районі» 

(коригування))», код ДК 021:2015 – 71310000-4 

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. 

Відповідно до вимог частини четвертої статті 3 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

розпочинати провадження планованої діяльності, 

визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без 

оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 

провадження планованої діяльності забороняється.  

Процедура оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності проводиться згідно з вимогами постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 «Про 

затвердження Порядку передачі документації для 

надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля», 

відповідно до розпорядження Київської міської 

військової адміністрації від 24.10.2022 № 713 «Про 

забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних 

заходів у місті Києві», рішення Київської міської ради 

від 07.10.2021 № 2728/2796 «Про затвердження 

Комплексної міської цільової програми екологічного 

благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки». 

 

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 розпорядження Київської міської 

військової адміністрації від 24.10.2022 № 713 «Про 

забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних 

заходів у місті Києві», рішення Київської міської ради 

від 07.10.2021 № 2728/2796 «Про затвердження 
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Комплексної міської цільової програми екологічного 

благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки» 

передбаченні видатки у сумі 500 000,00 грн.  

Відповідно до отриманих комерційних пропозицій 

орієнтовна середня вартість складає 514 000,00 грн. з  

ПДВ. 

Отже, з урахуванням передбаченого фінансування у 

2022 році, очікувана вартість становить 500 000,00 

гривень  

 

 


