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Назва 

предмета 

закупівлі 

Код ДК 021:2015 — 66510000-8. Страхові послуги. 

Послуги з обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації 

ПС А-319-115: обов'язкове страхування відповідальності 

експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за 

шкоду, заподіяну третім особам, і відповідальності авіаційного 

перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам і багажу; обов’язкове 

страхування цивільного повітряного судна; обов'язкове 

страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого 

авіаційного персоналу; обов'язкове страхування осіб, які мають 

право перебувати на борту повітряного судна на законних 

підставах без придбання квитків. 
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Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

Замовником відповідно до: 

1. Законодавчої бази України з питань авіаційного страхування (зі 

змінами та доповненнями): 

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

- Повітряного кодексу України (Закон України від 19.05.2011 р. № 

3393-VI); 

- Постанови КМУ «Про затвердження Порядку і правил здійснення 

обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації»                        від 

06.09.2017 року № 676;  

- Постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку і правил 

здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації»                        

від 14.08.2019 року № 725; 

- Конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних 

перевезень, підписаної в Монреалі 28.05.1999 (Закон України від 

17.12.2008 № 685-VI «Про приєднання України до Конвенції про 

уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень», 

Конвенція набрала чинності для України 06.05.2009 згідно ноти ІКАО 

від 10.03.2009 та статті 53 параграфу 7 Конвенції). 

2. Регламенту ЄС № 785/2004 від 21.04.2004 р. і Регламенту Комісії 

ЄС № 285/2010 від 06.04.2010 р. Європейського парламенту і Ради 

Європейського Союзу про вимоги до страхування авіаперевізників і 

операторів ПС. 

3. Внутрішніх положень та керівних документів ДАП «Україна». 

Обґрунтування 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі, 

розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість предмета закупівлі (розмір бюджетного 

призначення) визначено Замовником на основі фактичних даних 

відповідно до укладеного договору від 31.01.2022 (обов’язкового 

авіаційного страхування ДАП «Україна») з урахуванням прогнозу 

Державного бюджету України на 2023 рік (інформація знаходиться у 

вільному доступі у мережі Інтернет): 

1) індексу інфляції (128 %) – застосовано під час розрахунку 

страхового тарифу; 

2) прогнозного курсу валют (середньорічне значення - 42,20 гривень за 

1 долар) – застосовано під час розрахунку єдиного комбінованого ліміту 

(обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта цивільного 

повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам, 
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і відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам 

і багажу). 

Страхові суми послуг з обов'язкового авіаційного страхування 

визначені відповідно до чинного законодавства України та 

міжнародних правил.  

Для послуги з обов’язкового страхування цивільного повітряного 

судна (ПС А-319-115) страхова сума визначена в результаті експертної 

оцінки вартості повітряного судна суб’єктом оціночної діяльності 

відповідно до укладеного договору.   

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить  

17 097 238,00 (сімнадцять мільйонів дев’яносто сім тисяч двісті 

тридцять вісім грн.) гривень без ПДВ. 
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