
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-06-010596-c 
 

Найменування замовника: Комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" 
Дніпровської міської ради  

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 30268758 

Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Набережна Заводська, 53 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Олена Хавило, +380567884702, mparkdmr@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуга з розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
тренувально-спортивного комплексу з льодовим покриттям, 
допоміжними приміщеннями та благоустроєм розташованої 
за адресою: вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро 
(Новокодацький район).  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:79420000-4: Управлінські послуги 

Назва номенклатурної позиції 
предмета закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Послуга з розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для 
будівництва та експлуатації 
тренувально-спортивного 
комплексу з льодовим 
покриттям, допоміжними 
приміщеннями та благоустроєм 
розташованої за адресою: вул. 
Набережна Заводська, 53, м. 
Дніпро (Новокодацький район).  

ДК 021:2015: 
79420000-4 — 
Управлінські послуги 

1 послуга  49068, Україна, 
Дніпропетровська 
область, м.Дніпро, 
вул. Набережна 
Заводська, 53  

до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Розрахунок робиться в термін протягом 30 
календарних днів після здачі Виконавцем звітної 
документації і підписання Замовником акту 

Пiсляоплата 30  Календарні 100  



приймання - передачі наданої послуги. Відповідно 
до ст. ст. 23,48 Бюджетного кодексу України, 
бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету 
здійснюються лише за наявності відповідного 
бюджетного призначення, а також у разі наявності 
у розпорядників бюджетних коштів відповідних 
бюджетних асигнувань. У разі затримки 
фінансування на цілі, вказані у договорі, Замовник 
здійснює розрахунки з Виконавцем протягом 
десяти робочих днів з дня надходження коштів на 
його рахунок.  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 135 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   135000 UAH  
 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 675,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 липня 2021 00:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



Додаток 1 
до оголошення про проведення 

спрощеної закупівлі 

 
 

Технічне завдання 
на виконання комплексу послуг з розробки проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 
 

№ 
з/п Основні дані, параметри та вимоги до об'єкта 

1. Найменування об'єкту: Земельна ділянка 

2. Місцезнаходження об'єкту м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 
3. Підстави для проектування Рішення від 26.05.2021 №  213/7  
4. Вид робіт Розробка проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  та експлуатації 
тренувально-спортивного комплексу з льодовим 
покриттям, допоміжними приміщеннями та 
благоустроєм розташованої за адресою: вул. Набережна 
Заводська, 53, м. Дніпро (Новокодацький район) 

5. Дані про замовника Комунальне підприємство «Молодіжне творче 
об’єднання» Дніпропетровської міської ради  
ЄДРПОУ: 30268758 

6. Джерело фінансування Кошти місцевого бюджету 
7. Стадія проектування Проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 
8. Інженерно- геодезичні 

вишукування 
Виконати у відповідності до договору 

9. Характеристика об’єкта: 
- форма власності  
- цільове призначення  
 

Комунальна власність 
Для будівництва та експлуатації тренувально-
спортивного комплексу з льодовим покриттям, 
допоміжними приміщеннями та благоустроєм 

10. Вихідні дані: 
- розмір земельної ділянки  
- наявні обмеження  

Орієнтовний розмір земельної ділянки 1,2 га 
Обмеження встановлюються в разі наявності 

11. Земельні сервітути Встановлюються в разі наявності 
12. Умови надання земельної 

ділянки 
Згідно законодавства 

13. Роботи по розробці проекту 
землеустрою 

Розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
тренувально-спортивного комплексу з льодовим 
покриттям, допоміжними приміщеннями та 
благоустроєм, місце розташування земельної ділянки 
вказано в оголошенні: 

1) виконання комплексу послуг з розробки проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

2) виконання топографо-геодезичної зйомки.       



 
14. Документи і матеріали, що 

повинні бути представлені 
за результатами виконаних 
робіт 

 Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та експлуатації тренувально-
спортивного комплексу з льодовим покриттям, 
допоміжними приміщеннями та благоустроєм, має бути 
розроблений відповідно до вимог чинного 
законодавства, зокрема Земельного кодексу України, 
закону України «Про землеустрій» та ін. нормативно-
правових актів і повинен містити: 
   - пояснювальну записку; 
 - матеріали геодезичних вишукувань та 
землевпорядного проектування; 
   - відомості про обчислення площі земельної ділянки; 
   - копії правовстановлюючих документів на об’єкти 
нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці 
(за наявності таких об’єктів)  
   - акт приймання-передачі межових знаків на 
зберігання (у разі формування земельної ділянки); 
- акт перенесення в натуру (на місцевість) меж 
охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-
захисних зон і зон особливого режиму використання 
земель за їх наявності (у разі формування земельної 
ділянки); 
   -  розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
та лісогосподарського виробництва (у випадках, 
передбачених законом); 

- розрахунок розміру збитків власників землі та 
землекористувачів (у випадках, передбачених 
законом); 

   - перелік обмежень у використанні земельних 
ділянок; 
   - викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші 
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки (у разі формування 
земельної ділянки); 
- кадастровий план земельної ділянки; 
наявність листа/креслення з погодженням меж 
земельної ділянки суміжними користувачами; 
    - окремо надати топографічний план масштабу 1:500 
зі штампом «Придатно»; 
- кваліфікаційний сертифікат інженера – геодезиста; 
- кваліфікаційний сертифікат інженера – 
землевпорядника. 

 
15. 

 
Учасник-переможець самостійно отримує  Викопіювання з кадастрової карти 
(плану). 
Надати Замовнику топографічний план масштабу 1:500 зі штампом «Придатно» 
протягом 10 робочих днів від дня підписання договору. 

 
 
 
 



 
В складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

обов’язково має бути: 
 - інформація про обмеження у використанні земель, додержання режиму охорони та 
використання відповідної території та вимоги природоохоронного законодавства, надана 
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської 
міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища, з 
обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові 
акти, а також проекти створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
проекти організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду, положення про них 
та/або схеми формування екологічної мережі, програми у сфері формування, збереження та 
використання екологічної мережі в разі їх наявності. 
 - витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням функціональної зони 
території, в межах якої розташована земельна ділянка, та обмежень у використанні 
території для містобудівних потреб. 
 
 
 
 
 
 


