
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія: Головне управління Держгеокадастру у Харківській області, вул. 

Космічна, будинок 21, поверх 8-9, м. Харків, 61165, код за ЄДРПОУ – 39792822, категорія 

замовника – орган державної влади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності): «71350000-6- Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Проведення 

державної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності у 

Харківській області)» 

3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-P-2021-08-27-006776-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Державна інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної 

власності проводиться на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській 

області від 13.07.2021р. № 3-ІЗ «Про проведення державної інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності на території Харківської області у 

2021 році», відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про 

землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», Порядку проведення 

інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 

р. № 476, Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, Положення про Державний фонд 

документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17.11.2004 р. № 1553, та інших нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до 

проведення інвентаризації земель.  

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019р. № 476, об’єктами проведення 

інвентаризації земель є території адміністративно-територіальних одиниць або їх частини.      

Державній інвентаризації земель у Харківській області підлягають виключно земельні 

ділянки лісогосподарського призначення державної власності, відомості про які відсутні у 

Державному земельному кадастрі, загальною площею 11412,284 га. 

 Вимоги до проведення державної інвентаризації земель лісогосподарського призначення 

державної власності: інвентаризація земель державної власності проводиться відповідно до 

вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний 

земельний кадастр», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №476, наказу Держгеокадастру від 20.05.2020 

№160 «Про затвердження Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління 

проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та інших 

нормативно-правових актів, у частині проведення інвентаризації земель. 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 1 460 772,00 грн. з ПДВ, що відповідає 

добутку площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, 

відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі - 11412,284 га, та 128,00 грн. - 

вартості за  1га виконаних робіт по договорах в повному об’ємі у 2020 році по системі 

Держгеокадастру  (відповідно до пропозицій до Плану заходів Державної служби України  з 

питань геодезії, картографії та кадастру за бюджетною програмою КПКВК 2803620 

«Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного 

земельного кадастру» на 2021 рік в частині проведення інвентаризації земель (окреме 

доручення голови Держгеокадастру від 09.07.2021 №443/3-21-0.131)).  


