
Обґрунтування доцільності закупівлі 

Закупівля ДК 021:2015:71350000-6 - науково-технічні послуги в галузі 

інженерії «Проведення додаткових досліджень, вишукувань та процедур з 

прогнозування впливу технічних рішень Проєкту реконструкції об'єктів 

будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне 

море на українській ділянці дельти» на гідрометеорологічні умови, 

гідрологічні та гідравлічні параметри рукавів дельти» 

Проводитися для виконання завдань за договором № 1490/1.5 від 

25.08.2021 р., укладеним між УКРНДІЕП та ДП «Державний проектно-

вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту 

«ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» на виконання робіт «Проведення додаткових 

досліджень, вишукувань та процедур для завершення звіту з ОВД 

реконструкції об'єктів будівництва «Створення глибоководного суднового 

ходу р. Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти». 

Обсяги та технічні вимоги до виконання: 

Надати характеристику стану галузей господарства Ізмаїльського району, 

його зв’язків з іншими регіонами та визначити місця судноплавства та 

портового комплексу у системі внутрішніх та зовнішніх соціально-

економічних зв’язків. Проаналізувати існуючі тенденції змін показників, що 

характеризують соціально-економічні умови і стан здоров’я населення, та 

розробити прогноз їх змін у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі 

за збереження сучасного стану судноплавства (нульова альтернатива) та після 

реконструкції ГСХ р. Дунай - Чорне море. Оцінити очікуваний економічний 

ефект від реалізації планованої діяльності з урахуванням соціально-

економічного розвитку регіону та потреб забезпечення інтегрованого 

управління транскордонним регіоном Румунія-Україна. Виконати комплексну 

оцінку впливу планованої діяльності з реконструкції ГСХ р. Дунай – Чорне 

море на соціально-економічний розвиток регіону та здоров’я населення, 

включаючи аналіз можливих ризиків та соціальних конфліктів. Розробити 

Робочу програму досліджень на підставі Технічного завдання. Здійснювати 

науковий супровід національної та транскордонної процедури оцінки впливу 

на довкілля (ОВД) до одержання висновку з ОВД у частині представлення та 

доопрацювання матеріалів власних досліджень. Обгрунтування вання 

вартості: 

На основі комерційної пропозиції Дунайської ГМО від 10.12.2021 № 9915-

02-02/832 вартість складає: 1 200 000 грн з ПДВ 

http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/propoz_dgmo.pdf
http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/propoz_dgmo.pdf
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