
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Закупівля «ДК 021:2015 -  55110000-4, Послуги з розміщення у готелях (послуги з 
розміщення екіпажів в м. Одеса при виконанні літерних рейсів)» зареєстрована за 
ідентифікатором ГО закупівлі - иА-2022-01 -14-002520-а, проводиться на виконання вимог 
Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 року № 270/ДСК «Про затвердження 
Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих 
посадових осіб».

№ з/п Назва характеристики
Технічні характеристики

1
Місцезнаходження готелю: м. Одеса, віддаленість від аеропорту не більше 15 км., 
з метою оперативного прибуття екіпажу до аеропорту у разі зміни часу вильоту та 
необхідності виконання та забезпечення термінових літерних рейсів.

2 Категорія номерів: «Стандарт», «Покращений стандарт».

3
У зв'язку з виконанням нерегулярних рейсів Замовником, Виконавець повинен 
забезпечити можливість раннього заїзду членів екіпажу в готель.

4 Поселення в номер до екіпажу будь-яких осіб, що не внесені до завдання на політ 
заборонено.

5 Виконавець повинен забезпечити цілодобове оформлення прибуття в готель та 
вибуття з готелю (check in, check out).

6 Наявність зручних під’їзних шляхів до готелю, освітленої прилеглої території, 
місць для безкоштовного паркування.

7

Виконавець повинен мати можливість одночасно розмістити до 11 осіб у 
одномісних та двомісних номерах, за заявкою Замовника, а у разі неможливості 
надання послуг повинен забезпечити розміщення членів екіпажу в іншому готелі, 
розташованому в даній місцевості, що надає Послуги рівноцінні або вищої якості.

Якісні характеристики

1

Послуги з розміщення в готелі повинні відповідати вимогам п. 4.7 наказу 
Міністерства транспорту України «Про затвердження Правил визначення 
робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації 
України» № 219 від 02.04.2002, а саме: місця та приміщення для відпочинку 
екіпажу ПС мають бути зручними та ізольованими від пасажирів, розраховані не 
більше як на двох осіб, максимально захищені від впливу зовнішніх шумів, із 
засобами контролю за рівнем освітлення та температури. У всіх випадках 
командир повітряного судна (КПС) повинен відпочивати окремо від інших членів 
екіпажу повітряного судна (ПС). Номери повинні бути обладнані туалетною 
кімнатою та душовою кабіною з цілодобовим постачанням холодної та гарячої 
води.

2 Виконавець повинен вжити заходів щодо усунення недоліків наданої послуги 
протягом години з моменту пред’явлення Замовником відповідної вимоги.

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення предмета закупівлі 
становить 83 160,00 (вісімдесят три тисячі сто шістдесят грн. 00 коп.) - кошти підприємства на 
2022 рік.

Начальник служби авіаперевезень Ярослава МОСКАЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Заступник генерального
директора з наземного обслуговування Юлія СЕДЮК


