
 

Від 14 березня 2023 року 

 

 

Закупівля за  ДК 021:2015 - 90710000-7 Екологічний менеджмент 6 лотів: 

Лот № 1 «Проведення гідрологічного та гідрохімічного моніторингу на 

українській частині дельти Дунаю в умовах експлуатації глибоководного 

суднового ходу Дунай-Чорне море» Лот № 2 «Контрольні моніторингові 

спостереження в процесі експлуатації глибоководного суднового ходу 

Дунай-Чорне море (морська частина)» Лот № 3 “Іхтіологічний моніторинг 

при експлуатації суднового ходу Дунай-Чорне море» Лот № 4 «Моніторинг 

морського гідровідвалу грунту в умовах експлуатації ГСХ Дунай – Чорне 

море та розрахунки компенсаційних платежів за забруднення водного 

середовища» Лот № 5 «Моніторинг рослинних та тваринних угруповань 

берегової лінії та плавнів Дунайського біосферного заповідника при 

експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай –Чорне море» Лот №6 

«Моніторинг стану водних екосистем в зоні впливу відновлення та 

експлуатації ГСХ (за гідробіологічними показниками)» 

Проводитися на виконання теми «Комплексний екологічний моніторинг 

довкілля під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-

Чорне море у 2023-2024 роках. Район Морського підхідного каналу» за 

договором, що укладений між УКРНДІЕП та Філією «Дельта-лоцман» ДП 

«Адміністрація морських портів України» від 30.01.2023 р. № 1650/1.1/6-В-

ФДЛ-23. 

Обсяги та технічні вимоги до виконання:  
Лот № 1  

1. Назва: «Проведення гідрологічного та гідрохімічного моніторингу на 

українській частині дельти Дунаю в умовах експлуатації глибоководного суднового ходу 

Дунай-Чорне море» 

2. Підстава для виконання:  

Договір № 1650/1.1/6-В-ФДЛ-23 від 30.01.2023 р., укладений між УКРНДІЕП та Філією 

«Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» на надання послуг із 

створення науково-технічної продукції «Комплексний екологічний моніторинг довкілля 

під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море у 2023-2024 

роках. Район Морського підхідного каналу»  

3. Мета надання послуг:   

Проведення робіт з гідрологічного та гідрохімічного моніторингу в рамках регулярних 

спостережень на українській ділянці дельти Дунаю в умовах експлуатації глибоководного 

судноплавного ходу Дунай-Чорне море згідно Програми комплексного екологічного 

моніторингу ГСХ Дунай – Чорне море на 2023 – 2024 рр.  

4. Вихідні дані для проведення: робота повинна бути виконана на базі проведення 

експедиційних обстежень та натурних спостережень на мережі стаціонарних постів 

української ділянки дельти Дунаю. 

5. Вимоги до виконання:  

Роботи з гідрологічного моніторингу складаються з спостережень та вимірювань 

основних гідрологічних характеристик на мережі постів і гідрометричних створів, 

експедиційних досліджень динаміки морського краю Кілійської дельти, надання оперативної 

інформації про щоденну кількість зважених та влекомих наносів, які винесені у море через 



рукав Бистрий. Гідрохімічний моніторинг включає в себе відбір проб на мережі пунктів 

регулярних стаціонарних та експедиційних спостережень за якістю води та їх аналіз за 

гідрофізичними та гідрохімічними показниками.  

6. Термін надання послуг: до 20.05.2024 р. 

7. Очікувані результати: За результатами моніторингових робіт Виконавець надає 

Замовнику анотовані звіти за етапами та заключний звіт за 2023 рік, що включає:  

- звіт про фактично виконані обсяги польових досліджень; 

- оперативну інформацію про щоденну кількість зважених та влекомих наносів, які 

винесені у море через рукав Бистрий (у складі анотованих щоквартальних звітів). 

- зведений масив отриманих на протязі періоду досліджень даних та їх аналіз; 

- прогнозну оцінку можливих змін стану навколишнього природного середовища; як на 

території України, так і у транскордонному аспекті. 

8. Порядок приймання послуг: Після завершення етапів та роботи в цілому надаються 

анотовані та заключний звіти «Проведення гідрологічного та гідрохімічного моніторингу на 

українській частині дельти Дунаю в умовах експлуатації глибоководного судноплавного ходу 

Дунай-Чорне море» на паперових носіях у 2-х примірниках та в електронному вигляді; база 

даних, отриманих при виконанні робіт у електронному вигляді. 

 

Лот № 2  

1. Назва: «Контрольні моніторингові спостереження в процесі експлуатації 

глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море (морська частина)» 

2. Підстава для виконання:  

Договір № 1650/1.1/6-В-ФДЛ-23 від 30.01.2023 р., укладений між УКРНДІЕП та Філією 

«Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» на надання послуг із 

створення науково-технічної продукції «Комплексний екологічний моніторинг довкілля 

під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море у 2023-2024 

роках. Район Морського підхідного каналу»  

3. Мета надання послуг:   

Визначення змін якості середовища за комплексом екологічних показників під впливом 

виконання днопоглиблення та дампінгу ґрунту на морський відвал в процесі експлуатації 

ГСХ Дунай – Чорне море, отримання даних необхідних для розрахунків компенсаційних 

платежів. 

4. Вихідні дані: робота повинна бути виконана на базі аналізу ретроспективних даних 

та даних, отриманих в результаті проведення комплексних (гідрологічних, гідрохімічних та 

гідробіологічних) експедиційних обстежень узмор'я. 

5. Вимоги до виконання: виконуються наступні дослідження: 

- гідрологічні спостереження: за температурою і солоністю морської води, прозорістю, 

метеорологічні спостереження в місцях впливу робіт, пов’язаних з відновленням та 

експлуатацією ГСХ та фонових станціях;  

- гідрохімічні дослідження морської екосистеми:  завислі речовини, розчинений кисень, 

рН,  біогенні речовини (форми азоту, фосфору, кремній); 

- визначення видового складу, чисельності, біомаси гідробіонтів; кормової бази риб для 

розрахунків компенсаційних платежів; 

- вивчення вмісту забруднюючих речовин, зокрема важких металів та нафтопродуктів в 

донних відкладеннях;  

- визначення гранулометричного складу ґрунтів; 

- прогноз масштабів впливу робіт на екологічний стан Дунайського узмор’я.  

6. Термін надання послуг: до 20.05.2024 р. 

7. Очікувані результати: За результатами моніторингових робіт Виконавець надає 

Замовнику анотовані звіти за етапами та заключні звіти за 2022р. та 2023 р., що включають:  

- звіт про фактично виконані обсяги експедиційних досліджень; 

- зведений масив отриманих даних та їх аналіз, оцінку масштабу впливів 



експлуатаційного днопоглиблення та судноплавства на екосистему Дунайського узмор'я; 

- пропозиції щодо мінімізації впливу гідротехнічних робіт та судноплавства на водне 

середовище та пропозиції (при необхідності) щодо корегування програми моніторингових 

робіт на подальшому етапі у відповідності до ходу робіт; 

- прогнозну оцінку можливих змін стану навколишнього природного середовища; як на 

території України, так і у транскордонному аспекті. 

8. Порядок приймання результатів: Після завершення етапів та роботи в цілому 

надаються анотовані та заключний звіти «Контрольні моніторингові спостереження в процесі 

експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море (морська частина)» на 

паперових носіях у 2-х примірниках та в електронному вигляді. 

 

Лот № 3  

Назва: «Іхтіологічний моніторинг при експлуатації суднового ходу р. Дунай-Чорне 

море» 

2. Підстава для виконання:  

Договір № 1650/1.1/6-В-ФДЛ-23 від 30.01.2023 р., укладений між УКРНДІЕП та Філією 

«Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» на надання послуг із 

створення науково-технічної продукції «Комплексний екологічний моніторинг довкілля 

під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море у 2023-2024 

роках. Район Морського підхідного каналу»  

3. Мета надання послуг: виконання розділів Програми комплексного екологічного 

моніторингу ГСХ Дунай – Чорне море шляхом визначення впливу гідротехнічних робіт на 

іхтіофауну р. Дунай та Дунайського узмор’я під час експлуатації ГСХ. 

4. Вихідні дані: робота повинна бути виконана з використанням результатів натурних 

іхтіологічних спостережень, а також результатів, отриманих при проведенні комплексних 

експедиційних обстежень місць проведення гідротехнічних робіт і складування ґрунту згідно 

Програми комплексного екологічного моніторингу довкілля при експлуатації глибоководного 

суднового ходу Дунай–Чорне море на 2023 - 2024 рр. 

5. Вимоги до виконання: виконуються наступні дослідження: 

- виконання комплексу натурних іхтіологічних спостережень в місцях безпосереднього 

проведення гідротехнічних робіт і на ділянках, які опосередковано піддані впливу внаслідок 

замулення, а також на ділянках, де організовано відвали ґрунту; 

- збір та узагальнення даних про стан промислової іхтіофауни на підставі відомчих і 

літературних матеріалів, а також даних, які будуть отримані під час досліджень 2023 -2024 

рр.; 

- збір та узагальнення статистичних даних про промисел у 2023 -2024 рр.; 

- оцінка масштабів впливу робіт на інтенсивність рибного промислу; 

- розрахунки компенсаційних платежів за негативний вплив на іхтіофауну при 

проведенні гідротехнічних робіт за звітний період, на підставі матеріалів, які отримані в ході 

виконання комплексного моніторингу. 

6. Термін надання послуг: до 20.05.2024 р. 

7. Очікувані результати: За результатами моніторингових робіт Виконавець надає 

Замовнику анотовані звіти за етапами та заключний звіт за 2023 р., що включає:  

- дані про сучасний стан кормової бази риб та промислової іхтіофауни з урахуванням 

виконаних досліджень та статистичних даних про промисел;  

- оцінку впливу днопоглиблювальних робіт на іхтіофауну та на інтенсивність рибного 

промислу;  

- розрахунки компенсаційних платежів за негативний вплив на іхтіофауну при 

проведенні гідротехнічних робіт за звітний період; 

- попередній розрахунок збитків, що завдаються рибним ресурсам, внаслідок 

експлуатаційних робіт на трасі морського підхідного каналу ГСХ р. Дунай-Чорне море та 

при складуванні вилученого ґрунту на наступний рік; 



- оцінку можливих змін стану іхтіофауни при експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море;  

- пропозиції щодо мінімізації впливу експлуатаційних робіт на промислову іхтіофауну 

та пропозиції (при необхідності) щодо корегування програми моніторингових робіт; 

- оцінку можливого транскордонного впливу. 

8. Порядок приймання результатів: Після завершення етапів та роботи в цілому 

надаються анотовані та заключний звіти «Іхтіологічний моніторинг при експлуатації 

суднового ходу Дунай-Чорне море» на паперових носіях у 2-х примірниках та в електронному 

вигляді; базу даних щодо стану іхтіофауни за період досліджень у електронному вигляді. 

 

Лот № 4  

1. Назва: «Моніторинг морського гідровідвалу ґрунту в умовах експлуатації ГСХ р. 

Дунай – Чорне море та розрахунки компенсаційних платежів за забруднення водного 

середовища» 

2. Підстава для виконання:  

Договір № 1470/1.1/97-В-ФДЛ-21 від 22.04.2021 р., укладений між УКРНДІЕП та 

Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» на надання послуг із 

створення науково-технічної продукції «Комплексний екологічний моніторинг довкілля 

під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море у 2021-2022 

роках. Район Морського підхідного каналу»  

3. Мета надання послуг:   

Проведення моніторингу в районі морського відвалу ґрунту згідно Програми 

комплексного екологічного моніторингу ГСХ Дунай – Чорне море на 2021 - 2022 рр.; 

розрахунок компенсаційних платежів за забруднення водного середовища.  

4. Вихідні дані: робота виконується на базі узагальнення та аналізу ретроспективних 

даних моніторингових досліджень та результатів проведених у 2021-2022 рр. комплексних 

експедиційних обстежень в місцях проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією ГСХ. 

Початкові дані надаються Замовником. 

5. Вимоги до виконання:  виконуються наступні дослідження: 

- оцінка залишкової грунтомісткості відвалу з урахуванням експлуатаційних 

днопоглиблювальних робіт на морському підхідному каналі у 2021-2022 рр.; 

- обґрунтування подальшої експлуатації гідровідвалу з урахуванням мінімізації 

навантаження на природне середовище;  

- фізико-механічні та хімічні властивості ґрунтів днопоглиблення (грансклад, 

включаючи фракцію діаметром < 0,005 мм, щільність і щільність скелета, вміст 

забруднюючих речовин); 

- щоквартальні розрахунки компенсаційних платежів, 

- попередній розрахунок збитків, що завдаються компонентам навколишнього 

природного середовища, внаслідок експлуатаційних робіт на трасі морського підхідного 

каналу ГСХ р. Дунай-Чорне море та при складуванні вилученого ґрунту на 2022 р. 

6. Термін надання послуг: до 20.08.2022 р. 

7. Очікувані результати: За результатами моніторингових робіт Виконавець надає 

Замовнику анотовані та заключний звіти за етапами, що включають:  

- оцінку сучасного стану та залишкової грунтомісткості відвалу; 

- наукове обґрунтування подальшої експлуатації морського гідровідвалу; 

-  рекомендації щодо заходів, спрямованих на збереження нормативного стану довкілля 

при подальшій експлуатації відвалу; 

- оцінку масштабу впливу днопоглиблювальних робіт на водне середовище та 

розрахунки компенсаційних платежів;  

- попередній розрахунок збитків, що завдаються компонентам навколишнього 

природного середовища, внаслідок експлуатаційних робіт на трасі морського підхідного 

каналу ГСХ р. Дунай-Чорне море та при складуванні вилученого ґрунту на 2024 р. 

- пропозиції щодо мінімізації впливу гідротехнічних робіт на водне середовище та 



пропозиції (при необхідності) щодо корегування програми моніторингових робіт на 

подальшому етапі у відповідності до ходу робіт; 

- оцінку можливого транскордонного впливу. 

8. Порядок приймання результатів: Після завершення етапів та роботи в цілому 

надаються анотовані та заключний звіти «Моніторинг морського гідровідвалу ґрунту в 

умовах експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море та розрахунки компенсаційних платежів за 

забруднення водного середовища» на  паперових носіях у 2-х примірниках та в електронному 

вигляді. 

 

Лот № 5  

1. Назва: «Моніторинг рослинних та тваринних угруповань берегової лінії та 

плавнів Дунайського біосферного заповідника при експлуатації глибоководного 

суднового ходу р. Дунай –Чорне море» 

2. Підстава для виконання:  

Договір № 1470/1.1/97-В-ФДЛ-21 від 22.04.2021 р., укладений між УКРНДІЕП та 

Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» на надання послуг із 

створення науково-технічної продукції «Комплексний екологічний моніторинг довкілля 

під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море у 2021-2022 

роках. Район Морського підхідного каналу»  

3. Мета  надання послуг:   

Оцінка впливу експлуатації ГСХ на стан рослинних та тваринних угруповань берегової 

лінії та плавнів на території Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ) згідно Програми 

комплексного екологічного моніторингу ГСХ Дунай – Чорне море у 2021 - 2022 рр. 

4. Вихідні дані для проведення: робота повинна бути виконана на базі проведення 

експедиційних обстежень на території ДБЗ. 

5. Вимоги до виконання: виконуються наступні дослідження: 

- оцінка динаміки флори ДБЗ під впливом природних та антропогенних чинників; 

- дослідження впливу експлуатації ГСХ Дунай-Чорне море на стан флори ДБЗ з 

урахуванням рідкісних та зникаючих видів; прогноз змін фітосистем заповідника; 

- оцінка динаміки видового складу і чисельності популяцій рідкісної іхтіофауни, 

герпетофауни, орнітофауни та теріофауни ДБЗ під впливом природних та антропогенних 

чинників;  

- оцінка впливу експлуатації ГСХ на тваринні угруповання ДБЗ з урахуванням рідкісних 

та зникаючих видів; 

- підготовка рекомендацій по оптимізації технології робіт та зменшення збитків і 

оптимальних шляхів їх компенсації навколишньому середовищу при експлуатації 

глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море. 

6. Термін надання послуг: до 20.08.2022 р. 

7. Очікувані результати: За результатами моніторингових робіт Виконавець надає 

Замовнику анотовані звіти за етапами та заключні звіти за 2022 р. та 2023 р., що включає:  

- звіт про фактично виконані обсяги польових досліджень; 

- оцінку стану рослинних та тваринних угруповань з урахуванням рідкісних та 

зникаючих видів;  

- аналіз масштабів впливу природних та антропогенних факторів на екосистеми 

Дунайського біосферного заповідника; 

- прогнозну оцінку можливих змін стану рослинних та тваринних угруповань у зоні 

впливу експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море;  

- оцінку можливого транскордонного впливу; 



- пропозиції щодо мінімізації впливу відновлювальних робіт на екосистеми ДБЗ та 

пропозиції (при необхідності) щодо корегування програми моніторингових робіт на 

подальшому етапі у відповідності до ходу робіт. 

8. Порядок приймання результатів: Після завершення етапів та роботи в цілому 

надаються анотовані та заключний звіти «Моніторинг рослинних та тваринних угруповань 

берегової лінії та плавнів Дунайського біосферного заповідника при експлуатації 

глибоководного суднового ходу Дунай –Чорне море» на паперових носіях у 2-х примірниках 

та в електронному вигляді. 

Лот № 6  

1. Назва: «Моніторинг стану водних екосистем в зоні впливу відновлення та 

експлуатації ГСХ (за гідробіологічними показниками)» 

2. Підстава для виконання:  

Договір № 1650/1.1/6-В-ФДЛ-23 від 30.01.2023 р., укладений між УКРНДІЕП та Філією 

«Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» на надання послуг із 

створення науково-технічної продукції «Комплексний екологічний моніторинг довкілля 

під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море у 2023-2024 

роках. Район Морського підхідного каналу»  

3. Мета надання послуг:   

Проведення робіт з моніторингу стану водних екосистем в зоні впливу відновлення та 

експлуатації ГСХ (за гідробіологічними показниками); визначення екологічного стану 

водних екосистем згідно вимог Водної Рамкової Директиви ЄС; розробка рекомендацій 

щодо удосконалення системи моніторингу ГСХ Дунай – Чорне море; розробка 

рекомендацій щодо мінімізації впливу ГСХ Дунай – Чорне море на прісноводні 

екосистеми. 

4. Вихідні дані: робота повинна бути виконана на базі аналізу ретроспективних даних, 

даних експедиційних обстежень та натуральних спостережень у відповідності до завдань 

Програми. 

5. Вимоги до виконання: виконуються наступні дослідження: 

- контроль за проникненням, акліматизацією, натуралізацією чужорідних видів 

водоростей та безхребетних, пов’язаних з функціонуванням ГСХ;  

- розрахунок відповідних біотичних індексів та показників, що використовуються 

придунайськими країнами та обчислюються Програмами обрахунку біологічних даних ЄС.  

6. Термін надання послуг: до 20.05.2024 р. 

7. Очікувані результати: За результатами моніторингових робіт Виконавець надає 

Замовнику анотовані звіти за етапами та заключні звіти за 2022 р. та 2023р, що включають:  

- звіт про екологічний стан водних екосистем; 

- рекомендації щодо удосконалення системи моніторингу ГСХ Дунай – Чорне море; 

- рекомендації щодо мінімізації впливу ГСХ Дунай – Чорне море на прісноводні 

екосистеми. 

8. Порядок приймання результатів: Після завершення етапів та роботи в цілому 

надаються анотовані та заключний звіти «Моніторинг стану водних екосистем в зоні впливу 

відновлення та експлуатації ГСХ (за гідробіологічними показниками)» на паперових носіях у 

2-х примірниках та в електронному вигляді. 

 

 

 

 

 

Обґрунтування вартості: 

Лот 1 



Постачальник  Джерело інформації Вартість 

Дунайська ГМО ДСНС 

України 

комерційна пропозиція 503970 

 

Очікувана вартість*: 503970 грн.  

 

Лот 2 

Постачальник  Джерело інформації Вартість 

ДБЗ НАНУ комерційна пропозиція 547000 

Інститут Гідробіології НАНУ комерційна пропозиція 520800 

ДУ ІМБ НАНУ комерційна пропозиція 516072 

Очікувана вартість*: 527957,33 грн.  
 

Лот 3 

Постачальник  Джерело інформації Вартість 

ДУ ІМБ НАНУ комерційна пропозиція 321000 

 

Очікувана вартість*: 321000 грн.  

 

Лот 4 

Постачальник  Джерело інформації Вартість 

НВО АВІА ТОВ комерційна пропозиція 445000 

ДП ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ комерційна пропозиція 395568 

 

Очікувана вартість*: 420284,00 грн.  

 

Лот 5 

Постачальник  Джерело інформації Вартість 

ДБЗ НАНУ комерційна пропозиція 430140 

ДУ ІМБ НАНУ комерційна пропозиція 435640 

 

Очікувана вартість*: 432890,00 грн.  

 

Лот 6 

Постачальник  Джерело інформації Вартість 

Інститут Гідробіології НАНУ комерційна пропозиція 321000 

ДУ ІМБ НАНУ комерційна пропозиція 325000 

 



Очікувана вартість*: 323 000,00 грн.  

* у випадку проведення тендерної процедури(Ц1+...+Цn)/n); у впадку 

проведення закупівлі без електронної системи (Цmin). 

 

 


