
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю за результатами відкритих торгів  

до предмета закупівлі Послуги з проведення Державної інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначання державної власності у Львівській області за ДК 

021:2015 – 71350000-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії» 

 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-20-002079-a ) 

для опублікування на веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 

1.  ID номер:      UA-2021-07-20-002079-a 

2. Предмет закупівлі та очікувана  вартість (договору)  

Послуги з проведення Державної інвентаризації земель сільськогосподарського призначання 

державної власності у Львівській області за ДК 021:2015 – 71350000-6 «Науково-технічні послуги в 

галузі інженерії», 771 328,00 гривень (Сімсот сімдесят одна тисяча триста двадцять вісім грн. 00 

коп.) (розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно від загальної площі несформованих 

земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення відомості про які відсутні 

у Державному земельному кадастрі). 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

Підставою для здійснення заходу з проведення державної інвентаризації земель: 

Земельний кодекс України, Закони України «Про землеустрій», «Про Державний земельний 

кадастр», Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 № 476 «Про затвердження 

Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», наказ Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області від 12.07.2021 № 27-ІЗ «Про проведення державної інвентаризації земель» 

та інші нормативно-правові акти у частині проведення інвентаризації земель. 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

Підставою для очікуваної вартості предмета закупівлі: Пропозиції до Плану заходів 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за бюджетної програмою 

КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи 

Державного земельного кадастру» на 2021 рік, в частині проведення інвентаризації земель 

(Додаток 2 до окремого доручення від 09.07.2021 В.о. голови Держгеокадастру) та Додаток 2 

до Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення 

процедур закупівель/спрощених закупівель за поданням Управління землеустрою, 

використання та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

за бюджетною програмою КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення 

картографічної основи Державного земельного кадастру». 


