
          Додаток  №1 

 

Обгрунтування розрахунку вартості предмета закупівлі «ДК 021:2015 – 

66510000-8, Страхові послуги (Послуги обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів)» 

 

Для   розрахунку вартості за предметом закупівлі «Послуги обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів» для автобуса марки СКС TRSX-AS30 (державний реєстраційний номер - АІ 2355 

РВ; номер шасі (кузова) - Y69SKSTRDNOC18723) з терміном страхування – 6 місяців, 

страховим компаніям було направлено інформацію щодо запиту ціни та отримано 

наступні цінові пропозиції (додаються) щодо ціни страхових послуг: 

№ Назва компанії Ціна, грн. без ПДВ 

1 СК «ОРАНТ А» 2 495,00 

2 ПРАТ «СК УНІВЕРСАЛЬНА» 1 496,88 

3 СК «КРАЇНА» 1 599,00 

 

На підставі проведеного аналізу цін, моніторингу ринку та прогнозованої інфляції, 

визначена наступна очікувана вартість предмета закупівлі: 1 900,00 (одна тисяча дев'ятсот 

грн. 00 коп.) гривень без ПДВ.  

 

 

Т.в.о. начальника ССТ                                                                           Сергій КЛИМАСЬ  

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник генерального директора 

з наземного обслуговування                                                                 Юлія СЕДЮК 

  



           Додаток №2 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

«ДК 021:2015 – 66510000-8, Страхові послуги  

(Послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів)» 

 

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів (надалі – ОСЦПВ) здійснюється відповідно до вимог: 

- Цивільного кодексу України;        

- Закону України від 07.03.1996 року № 85/96-ВР «Про страхування»;              

- Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 № 1961-ІV(із змінами і 

доповненнями).            

 З метою захисту майнових інтересів ДАП «Україна», пов’язаних з відшкодуванням 

шкоди, заподіяної життю, здоров`ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди, яка сталася за участю транспортного засобу підприємства, 

керуючись Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземного транспорту” № 1961- IV від 01.07.2004р., у зв’язку з 

придбанням підприємством у січні 2023 року нового транспортного засобу (далі – ТЗ), є 

необхідність в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності 

підприємства щодо нового ТЗ з терміном страхування 6 місяців (для транспортних 

засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю двічі на рік відповідно до 

Закону України «Про дорожній рух»).       

 Таким чином, технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі визначені 

відповідно до чинного законодавства та потреб замовника. 

 

Т.в.о.начальника ССТ                                                                           Сергій КЛИМАСЬ  

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник генерального директора 

з наземного обслуговування                                                                 Юлія СЕДЮК 
 

 

 


