
Додаток  

до службової записки  

від 24.06.2021 № 05-11/58 

 

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його 

категорія: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»; вул. Лаврська, 9, м. Київ, 01015; 

 код за ЄДРПОУ — 20073260; категорія замовника — бюджетна установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі: «Демонтаж кіота та мармурового обличкування стін 

в притворі Успенського собору на місці встановлення пам’ятника князю К. Острозькому (45111290-7 

Підготовчі роботи)». 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-18-002435-b 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Місце і строк надання послуг: м. Київ, вул. Лаврська, 9,  корпус № 80, 14 робочих днів з дати 

укладення договору. 

Тип та строк оплати: післяплата, 5 банківських днів з моменту підписання Акту надання послуг. 

Виконавець: визначається за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, 

проведеної з підстав, визначених абз. 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання через відсутність 

конкуренції з технічних причин). 

Особливі умови надання послуг: ІІ-га черга відбудови Успенського собору (2010 р.) передбачала 

відтворення його інтер’єрів, зокрема відтворення втраченого надгробного пам’ятника князю К. 

Острозькому, але дані проектні рішення не були реалізовані. У 2012 р. на цьому місці встановлено 

мармурову панель, мармуровий п’єдестал з пілонами і виступом та мармуровий кіот. Послуги з 

демонтажу зазначених архітектурних елементів  надаються в умовах діючого храму, що обумовлює 

необхідність застосування захисних заходів з метою збереження монументального живопису в інтер’єрі 

собору, іконостасу та конструкцій стін Успенського собору.  

Підстава для закупівлі послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 

583-Р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України» 

(п.8 ч.3 Плану). 

Обґрунтування необхідності надання послуг: у 2014 р. Надзвичайним і Повноважним Послом 

Литовської Республіки в Україні ініційоване питання відтворення пам’ятника князю К. Острозькому 

силами української та литовської сторін. Пам’ятник  буде встановлено на його історичному місці після 

виконання демонтажних робіт. Для забезпечення виконання пункту 8 частини 3 Плану заходів з 

підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2021 № 583-р, щодо відтворення пам’ятника Костянтину Острозькому в 

Успенському соборі Києво-Печерської Лаври (термін – до 24 серпня 2021 року), виникла нагальна 

потреба у підготовці місця для його встановлення. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 450 975,10грн. з ПДВ. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість послуг «Демонтаж кіоту та мармурового обличкування стін в притворі Успенського 

собору на місці встановлення пам'ятника князю К. Острозькому» визначена за проведеними 

попередніми консультаціями з потенційним виконавцем вказаних послуг  

ТОВ «КАРАРА»  
 


