
Обгунтування   

технічного завдання та очікуваної вартості 

 

Розроблення Комплексного плану просторового розвитку 

Вінницької міської територіальної громади та Проекту внесення змін до 

генерального плану м. Вінниця  

ДК 021:2015 - 71410000-5 «Послуги у сфері містобудування» 

 
Технічне завдання розроблено відповідно до: 

 

1. Рішення Вінницької міської ради № 608 від 16.03.2023 «Щодо затвердження технічного 

завдання, вимог до персонального складу робочої групи, переліку та значень індикаторів 

розвитку територій з розробки Комплексного плану просторового розвитку Вінницької 

міської територіальної громади та Проекту внесення змін до Генерального плану м. 

Вінниця» 

2. Рішення Вінницької міської ради № 1459 від 27.01.2023 «Про розроблення містобудівної 

документації» 

3. Концепції інтегрованого розвитку Вінницької міської територіальної громади 2030 

(Рішення Вінницької міської ради № 1464 від 22.02.2019) 

4. Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 

3.0 (Рішення Вінницької міської ради № 194 від 26.02.2021)  

5. ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні» 

6. «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового 

розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, 

детального плану території», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

09.06.2021 №632 

7. Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051; 

8. Земельного Кодексу України; 

9. Закону України «Про землеустрій»; 

10. Закону України «Про Державний земельний кадастр»; 

11. Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 «Про 

затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки 

земель»; 

12. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

13. Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 

документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 

926; 

14. Вимоги Державних будівельних норм України В. 1.2-4-2019 "Інженерно-технічні заходи 

цивільного захисту" та Б. 1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 

затвердження, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 

оборони) у містобудівній документації" (частин - І та II). 

15. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 

16. Закону України «Про стандартизацію», Закону України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності», Національних стандартів  «Системи управління якістю. ВИМОГИ» 

ДСТУ ISO 9001:2015, «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо 

застосовування» (ISO 14001:2015, IDT);   

17. Закон України «Про авторське право і суміжні права».  

18.  Та інших нормативних актів 

 

Обґрунтування очікуваної вартості  предмета закупівлі 



Комерційна пропозиція 1 21 733 000,00 

Комерційна пропозиція 2 19 800 000,00 

Комерційна пропозиція 3 19 200 000,00 

Комерційна пропозиція 4 18 381 995,00 

Комерційна пропозиція 5 18 384 889,00 

Очікувана вартість 
(з урахуванням заокруглення) 

19 499 977,00 грн. 

 


