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1. Тип закупівель 

Ця закупівля підпадає під процедуру, яка встановлена в оновленому «Посібнику з Управління 

Проектом», який затверджений Міндовкіллям 8 жовтня 2020 року і, який отримав 

підтвердження про відсутність заперечень від KfW 7 грудня 2020 року. Відповідно до 

спрощених процедур та нещодавно запровадженого методу перевірки в новому Загальному 

плані закупівель (графа «Тип огляду KfW»), який має назву «P» – означає, що повторний огляд 

проводитиметься аудитором та/або, за бажанням, KfW. 

Ця закупівля пов’язана з наступними розділами Загального операційного плану проекту: 

- Результат 1. Обрані природно-заповідні території (ПТ) мають необхідні документи з 

планування для свого розвитку 

- Вид діяльності 1.1. Аналіз законодавчої бази сектору природно-заповідних 

територій України та надання рекомендацій для коригування 

- Завдання 1.1.2. Провести аналіз нормативно-правової бази та надати 

рекомендації щодо вдосконалення (регулярно оновлювати аналіз, якщо 

необхідно) 

- Вид завдання 1.1.2.4. Розробити ТЗ та провести закупівлю послуг 

експерта з управління природно-заповідними територіями для 

підготовки концепцій та розробки подальших правових норм для 

вдосконаленого набору загальних обмежень щодо використання 

ресурсів та санітарних рубок у відповідних зонах природно-

заповідних територій 

Бюджетна лінія для цієї закупівлі в останній версії затвердженого Загального плану закупівель: 

- Результат 1. Обрані природно-заповідні території мають необхідні документи з 

планування для свого розвитку  

Послуги, зазначені в цьому документі, повинні закуповуватися шляхом збору 3 цінових 

пропозицій. 
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2. Зміст 

Використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

здійснюється в межах ліміту на використання таких ресурсів та на підставі дозволів, що 

регламентується статтею 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», а 

також Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Порядок 

затвердження лімітів на використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 

№ 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання 

ресурсів загальнодержавного значення», а також Інструкцією про застосування порядку 

установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затвердженою наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24.01.2008 № 27 (у редакції 

наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 06.08.2020 № 15). 

Завданням експерта буде розроблення пропозицій внесення змін до законодавчих та інших 

нормативно-правових актів щодо використання природних ресурсів в межах територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду для забезпечення їх раціонального і не виснажливого 

використання та орієнтованого на збереження і відтворення біорізноманіття, зокрема щодо 

оптимізації системи їх використання та зміни системи лімітування використання природних 

ресурсів на більш довготривалу та прозору систему планування і контролю збереження та 

використання природних ресурсів в межах природно-заповідних територій.  

3. Мета 

Глобальна мета 

Збереження та відтворення біорізноманіття та їх відповідних екосистем на засадах 

природоохоронного менеджменту шляхом реорганізації системи планування та контролю 

використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 

Конкретна мета 

Розроблено пропозиції щодо внесення змін до законів України «Про природно-заповідний 

фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища», а також інших 

підзаконних актів, які регулюють використання природних ресурсів в межах територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 

10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів 

використання ресурсів загальнодержавного значення», а також Інструкції про застосування 

порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затвердженої наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24.01.2008 № 27 (у редакції 

наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 06.08.2020 № 15) в 

частині зміни системи лімітування використання природних ресурсів на більш довготривалу та 

прозору систему планування та контролю збереження та використання природних ресурсів в 

межах природно-заповідних територій та забезпечення реалізації заходів зі збереження і 

відтворення видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних 
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угруповань, занесених до Зеленої книги України, видів рослин і тварин та природних оселищ, 

що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі. 

Розроблені пропозиції мають стати основою законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, рішення про які прийматиметься Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України 

та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.  

Очікуваний результат – пропозиції щодо прозорої та ефективної системи планування і 

контролю збереження та використання природних ресурсів в межах природно-заповідного 

фонду. 

4. Підхід 

Заявник, якого буде відібрано, повинен спільно з представником Міндовкілля аналізувати, 

розробляти пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів та механізмів їх 

реалізації у сфері використання природних ресурсів методом опрацювання наявних 

документів у вільному доступі, законодавства інших країн та  проєктів організації (менеджмент 

планів) їх природоохоронних територій. 

5. Діяльність 

 

Діяльність Коментар/додаткова інформація/ 

показник 

Діяльність 1:  аналіз чинного законодавства 

України щодо використання природних 

ресурсів в межах територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду 

Спільно з представником Міндовкілля 

визначення усіх норм законодавства, які 

регулюють використання природних 

ресурсів в межах територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду. В результаті 

сформовано перелік таких норм. 

Діяльність 2: аналіз системи використання 

природних ресурсів в межах 

природоохоронних територій інших країн, 

зокрема Європейського Союзу та країн-

сторін Бернської конвенції 

Проведено аналіз та сформовано перелік 

можливих кейсів для впровадження в 

Україні 

Діяльність 3: розроблення концепції зміни 

системи лімітування використання 

природних ресурсів на більш довготривалу 

та прозору систему планування та 

контролю збереження і використання 

природних ресурсів в межах ПЗФ 

Спільно з представником Міндовкілля 

підготовлено не менше двох варіантів 

концепції  використання природних ресурсів 

в межах ПЗФ, обговорено їх із 

заінтересованими сторонами та узгоджено 

остаточний варіант з Міндовкілля 

Діяльність 4: Розроблення переліку 

рекомендацій щодо використання 

природних ресурсів у місцях поширення 

видів рослин та тварин, занесених до 

Червоної книги України, рослинних 

угруповань, занесених до Зеленої книги 

України, видів рослин і тварин та природних 

Для окремих видів або груп рослин та 

тварин, занесених до Червоної книги 

України, рослин і тварин та природних типів 

оселищ, що знаходяться під охороною 

Конвенції про охорону дикої флори та фауни 

і природних середовищ існування в Європі, 

рослинних угруповань, занесених до Зеленої 
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типів оселищ, що знаходяться під охороною 

Конвенції про охорону дикої флори та 

фауни і природних середовищ існування в 

Європі та знаходяться у межах ПЗФ 

України. 

книги України, які зазнають негативного 

впливу під час використання природних 

ресурсів, розроблені відповідні рекомендації 

щодо їх охорони із зазначенням видів 

діяльності, які дозволяються, обмежуються 

та забороняються. 

Діяльність 5: розроблення змін до 

нормативно-правових актів відповідно до 

узгодженого варіанта концепції 

використання природних ресурсів в межах 

ПЗФ 

Узгоджені пропозиції щодо внесення змін у 

відповідні законодавчі та нормативно-

правові акти. Сформовано відповідний 

перелік таких пропозицій у формі 

порівняльної таблиці (існуюча норма – 

пропозиції змін). Розроблено пояснювальні 

записки до зазначених змін відповідно до 

чинного Регламенту Кабінету Міністрів 

України. 

Діяльність 6: розроблення концепцій 

відповідних інфографік  

Підготовлено текстові інформаційні 

матеріали та концепції не менше 3 

інфографік, на яких відображено основні 

зміни до законодавчих актів, які 

пропонується внести, а також чим це 

сприятиме збереженню територій та 

раціонального їх використання. До кожної 

зміни (блоку однотипних змін) розроблено 

інфографік. 

 

6. Результати 

 

Діяльність Результат  

1 ● Документ: перелік норм чинного законодавства з напряму 
використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду 

2 ● Документ: перелік кейсів інших країн, зокрема Європейського Союзу 
та країн-сторін Бернської конвенції у сфері використання природних 
ресурсів в межах природоохоронних територій 

3 ● Документ:  мінімум два варіанта концепції внесення змін до чинного 
законодавства України в частині використання природних ресурсів в 
межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду на підставі 
кейсів інших країн, узгоджені Міндовкілля  

4 ● Документ: рекомендації щодо охорони окремих видів або груп 
рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослин і 
тварин та природних типів оселищ, що знаходяться під охороною 
Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі, рослинних угруповань, занесених до 
Зеленої книги України, які зазнають негативного впливу під час 
використання природних ресурсів 

5 ● Документ: проект змін у формі порівняльної таблиці та 
пояснювальні записки відповідно до погодженої концепції 
використання природних ресурсів в межах природно-заповідних 
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територій, підготовлені відповідно до чинного Регламенту Кабінету 
Міністрів України 

6 ● Розроблення порівняльних інфографік  

 

7. Екологічні та соціальні стандарти (EСС) 

  

Запобіжні заходи 

Так/ні 

Якщо так, вкажіть: 

Які можливі 

непередбачувані 

негативні результати? 

Заходи, які слід вжити 

a) зменшити ймовірність 

виникнення 

непередбачуваних 

негативних наслідків 

b) пом'якшення 

непередбачуваних 

негативних наслідків, у 

разі їхнього виникнення 

ESS1 Оцінка та управління 

екологічними та соціальними 

ризиками та впливами 

Так / Якщо потенційні 

ризики та негативні 

наслідки не виявлені, їх 

може бути важче 

пом'якшити, а ймовірність 

їх виникнення 

збільшується. 

Провести оцінку ризиків та 

впливів та визначити всі 

відповідні ESS. 

Дотримуйтесь заходів, 

визначених для ESS 2-10, щоб 

зменшити ризики та пом'якшити 

негативні результати. 

ESS2 Праця та умови праці Ні  

ESS3 Ефективність 

використання ресурсів, 

управління забрудненням та 

його запобігання 

Ні   

ESS4: Здоров'я та безпека 

громади 

Ні  

ESS5: Викуп землі, 

обмеження у 

землекористуванні та 

вимушене переселення 

Ні  

ESS6: Збереження 

біорізноманіття та стале 

управління живими 

природними ресурсами 

Ні  

ESS7: Корінні народи Ні  

ESS8: Культурна спадщина Ні  

ESS9: Фінансові 

посередники 

Ні 

 

 

ESS10: Залучення 

зацікавлених сторін та 

розкриття інформації 

Так / Зацікавлені сторони 

під час обговорення 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

Пропонується обговорення з 

усіма зацікавленими сторонами, 

оприлюднення проєктів 

законодавчих актів на офіційних 
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законодавчих актів в 

частині використання 

природних ресурсів 

можуть спотворити та 

поширювати неправдиву 

інформацію про 

пропоновані зміни 

веб-сайтах органів влади, 

залучення до обговорення 

широкого кола спеціалістів в 

галузі, розроблення детальних 

та загальних інфографік, які 

просуватимуться через соціальні 

мережі 

 

8. Орієнтовний план реалізації 

Тривалість плану реалізації – 4 місяці (з початку виконання завдання) 

Завдання Рік 

 К Т Ч Л С В Ж Л Г    

1.  
            

 

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 

9. Персонал та зусилля 

Щодо кваліфікації заявників: 

Досвід понад 2 років громадської діяльності у сфері охорони та використання природних 

ресурсів та збереження біорізноманіття та/або досвід понад 2 років державної служби у 

сфері використання природних ресурсів та збереження біорізноманіття в Україні. 

Вища освіта у галузі природничих наук з відповідною кваліфікацією, перевагою є наявність 

диплома біолога. 

Досвід виконання аналогічних робіт. Аналогічними вважаються роботи (НДДКР, аналітичні 

матеріали, публікації тощо) щодо аналізу національної законодавчої бази про 

використання природних ресурсів та відповідної законодавчої бази інших країн, аналізу 

використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду в Україні та інших європейських державах, які здійснювалися протягом не більше 

двох років тому. 

Знання та вміння використання англійської мови, що підтверджується відповідним 

сертифікатом (рівень не менше В2)+ співбесіда.  

 

Для кожної особи вкажіть кількість очікуваних робочих днів. Пропонується залучити 1 

особу на 19 тижнів по 4 робочі дні (приблизно 76 днів). 

 


