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Визначення потреби в закупівлі:  

Закупівля послуг проводиться з метою захисту майнових інтересів ДП МА «Бориспіль, що не суперечать Закону України «Про 

страхування» і пов’язані з відшкодуванням заподіяної ним шкоди третім особам.  

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості здійснено на підставі Положення про 

порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Генерального директора від 17.05.2022 №50-

06-1, шляхом направлення запитів цінових пропозицій та з врахуванням досвіду закупівель проведених у минулому році.  

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету 

закупівлі визначені Законом України “Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВР, Повітряним кодексом України від 19 травня 

2011 року №3393-VI, Постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 р. №676 «Про затвердження Порядку і правил 

здійснення обов’язкового страхування цивільної авіації» та Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. №124 

«Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента».  

 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

 

1.1 Найменування Послуги: Обов’язкове страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому) та 
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сертифікованих суб´єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам. 

1.2 Одиниця виміру: послуга 

1.3 Кількість: 1 

 

1.4 Опис Послуги: (технічна специфікація):  

1.4.1 Послуга надається відповідно до Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР, Повітряного кодексу 

України від 19 травня 2011 року №3393-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року № 676 «Про 

затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового страхування цивільної авіації». 

 

1.4.2 Страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і франшиза 

1.4.2.1 Страхова сума (ліміт відповідальності) - 1 629 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот двадцять дев’ять мільйонів 

гривень 00 копійок) за шкоду, заподіяну третім особам (життю і здоров’ю фізичних осіб та/або майну фізичних і юридичних осіб) 

по кожному одному страховому випадку та в сукупності за весь період дії страхування, що дозволяє покривати у наступних 

випадках наступні ліміти: 

1.4.2.1.1 Ліміт відповідальності за втрату або пошкодження повітряного судна та/або його устаткування (максимальна 

страхова сума, в межах якої Страховик несе відповідальність при настанні окремого (одного) страхового випадку і за всіма 

страховими випадками, що настали протягом всього періоду дії страхування) – 1 629 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот 

двадцять дев’ять мільйонів гривень 00 копійок); 

1.4.2.1.2 Ліміт відповідальності за нанесення/завдання шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб (максимальна 

страхова сума, в межах якої Страховик несе відповідальність при настанні окремого (одного) страхового випадку і за всіма 

страховими випадками, що настали протягом всього періоду дії страхування) - 1 629 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот 

двадцять дев’ять мільйонів гривень 00 копійок); 

1.4.2.1.3 Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб внаслідок володіння та 

споживання продукції аеропорту і/або неякісним наданням послуг (максимальна страхова сума, в межах якої Страховик несе 

відповідальність при настанні окремого (одного) страхового випадку і за всіма страховими випадками, що настали протягом 

всього періоду дії страхування) - 1 629 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот двадцять дев’ять мільйонів гривень 00 копійок); 

1.4.2.2 Франшиза, що застосовується в цьому Договорі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 вересня 

2017р. №676 «Про затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового страхування цивільної авіації» не передбачена.  
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1.4.3 Види застрахованої діяльності: 

1.4.3.1 Аеродромне забезпечення польотів - комплекс заходів щодо підтримки льотного поля аеродрому, аеродромних 

систем та споруд у постійній експлуатаційній готовності для зльоту, посадки, маневрування та стоянки повітряних суден (далі, 

також – ПС). 

1.4.3.2 Електросвітлотехнічне забезпечення польотів - комплекс заходів щодо світлотехнічного забезпечення зльоту, 

заходження на посадку, посадки, руління ПС і централізованого забезпечення електроенергією аеропорту та його об'єктів. 

1.4.3.3 Обслуговування на пероні та місцях стоянок ПС - комплекс заходів щодо обслуговування під час руління ПС; 

обслуговування під час паркування ПС; забезпечення зв’язку з екіпажом; буксирування ПС; забезпечення обігріву та 

кондиціювання ПС; протикризова обробка ПС (de/anti-icing) та контроль виконання робіт; внутрішнє прибирання ПС; 

забезпечення зовнішнього джерела постачання ПС; запуск двигунів ПС; забезпечення водопостачання ПС; обслуговування 

туалетів ПС; завантаження та розвантаження багажу, вантажу та пошти в/із ПС; забезпечення пасажирськими та технічними 

трапами; забезпечення перонними автобусами; забезпечення заправки газоподібним азотом ПС; центрування ПС та контроль 

завантаження/розвантаження ПС. 

1.4.3.4 Забезпечення обслуговування пасажирів, багажу, пошти і вантажів - комплекс заходів в аеропорту щодо 

реєстрації та оформлення пасажирів, їх посадки та висадки, оформлення перевізної документації, обробки багажу, пошти і 

вантажів, їх навантаження (розвантаження) на борт (з борту) ПС з метою їх перевезення за заявленим маршрутом за умови 

дотримання вимог АБ, БП, забезпечення перевезення небезпечних та спеціальних вантажів, захисту здоров'я пасажирів. 

1.4.3.5 Пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення - комплекс заходів, спрямованих на організацію і виконання 

негайних та ефективних пошукових, аварійно-рятувальних і протипожежних заходів з порятунку пасажирів та членів екіпажів 

ПС, що зазнають або зазнали лиха, надання допомоги постраждалим та евакуації їх з місця подій. 

1.4.3.6 Протипожежне забезпечення - комплекс заходів, спрямованих на попередження пожеж та збитків від них на об'єктах 

ЦА під час здійснення польотів ПС та обслуговування АТ. 

1.4.3.7 Забезпечення спецтранспортом та засобами механізації - комплекс заходів з виконання наземних транспортних 

послуг, необхідних для авіаційної діяльності та підтримки аеропорту в експлуатаційному стані. 

1.4.3.8 Авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень і робіт - комплекс заходів щодо приймання, зберігання, 

підготовлення до видавання, видавання авіаційного палива на заправлення в паливозаправники; контроль якості авіаційного 

палива і технічних рідин.  

1.4.3.9 Наземне адміністрування в аеропорту - послуги екіпажам, представникам авіакомпаній, представництвам та іншим 
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суб'єктам в офісному обслуговуванні, зв'язку, взаєморозрахунках та інших послугах, пов'язаних із взаємодією в аеропорту. 

1.4.3.10 Забезпечення авіаційної безпеки - комплекс заходів, а також людські і матеріальні ресурси, які призначені для 

захисту ЦА від актів незаконного втручання в її діяльність. 

1.4.3.11 Радіотехнічне забезпечення обслуговування повітряного руху - сукупність радіотехнічних об'єктів та 

організаційно-технічних заходів, які проводять різні служби і відділи підприємств ЦА з метою убезпечення та забезпечення 

регулярності повітряного руху.  

1.4.3.12 Орнітологічне забезпечення польотів. 

1.4.3.13 Ангарне обслуговування. 

1.4.3.14 Забезпечення іншими авіаційними продуктами в аеропорту. 

1.4.3.15 Забезпечення паркування автотранспорту на паркувальних майданчиках, в тому числі будівлі паркінгу, що 

знаходяться на території Страхувальника та обслуговуються Страхувальником.  

1.4.4 Вимоги щодо перестрахування: 

 Якщо страхова сума за предметом цього страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і 

сформованих вільних резервів та страхових резервів Страховика (Учасника), станом на останній звітній період, менше 1 629 000 

000,00 (один мільярд шістсот двадцять дев’ять мільйонів) гривень, відповідальність Страховика (але не менше 96% ліміту 

відповідальності) повинна бути перестрахована страховиком (перестраховиком) нерезидентом та/або за участю 

перестрахових брокерів-нерезидентів, які здійснюють посередницьку діяльність, у порядку установленому законодавством 

України (забороняється укладання страховиками (перестрахувальниками) договорів перестрахування зі страховиками 

(перестраховиками) нерезидентами, держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження яких визнана Верховною Радою України 

державою-агресором/державою-окупантом та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, 

міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення) із рівнем рейтингу за класифікацією 

одного з нижченаведених міжнародних рейтингових агентств, що відповідає або не нижчий ніж:  

«A.M.Best» США – «А-», 

«Moody’s Investors Service» (США) – «А3»,  

«Standard & Poor’s» (США) – «А-»,  

«Fitch Ratings» (Великобританія) – «А-».  

 Укладання договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами в разі невідповідності рейтингу 



                                                                                  ________________________________________________________________Обгрунтування 

Обов’язкове страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому) та сертифікованих суб´єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам, код ДК 

021:2015 - 66510000-8: Страхові послуги 

Аркуш 5 з 5 

страховика (перестраховика) нерезидента рівню зазначених вище рейтингів, або його відсутності дозволяється, якщо: 

1) страховик (перестраховик) нерезидент має досвід провадження безперервної страхової (перестрахової) діяльності не менше ніж 

три роки до дати укладення договору перестрахування з таким страховиком (перестраховиком) нерезидентом; 

2) страховик (перестраховик) нерезидент зареєстрований в державі, законодавством якої передбачено державний нагляд за 

страховою і перестраховою діяльністю. 

 Якщо під час дії договору страхування або перестрахування рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-

нерезидента та перестраховика-нерезидента знизився, то до закінчення строку дії відповідного договору їхній рейтинг уважається 

таким, як і на дату укладення цього договору. У разі внесення змін або продовження строку дії (пролонгації) договору 

страхування або перестрахування враховується рейтинг страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента, присвоєний на 

дату такого продовження або внесення змін. 

 Вимоги до рейтингу сформовані на підставі Постанови Правління Національного банку України від 20.10.2021 № 107 «Про 

затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента». 

 

1.4.5 Строк надання Послуг (період дії страхування): 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів. 

1.4.6 Мета надання Послуг: захист майнових інтересів ДП МА «Бориспіль», що не суперечать Закону України «Про 

страхування» і пов’язані з відшкодуванням заподіяної ним шкоди третім особам. 

1.4.7 Місце надання Послуг: територія Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», в тому числі сукупність 

земельних ділянок, будівель, споруд, приміщень, закріплених за Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 

за адресами: Україна, 08300, Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7, Україна та 08307, Київська 

область, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16а, що використовується для здійснення ним застрахованої діяльності, повітряний простір 

– зону відповідальності орнітологічного забезпечення Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». До 

території страхування також включений борт повітряного судна, що належить третім особам, на якому використовуються 

авіаційні продукти (послуги), що надані Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - всьому світі. 

Інформація щодо виробничих, фінансових показників та планів розвитку підприємства знаходиться на веб-сайті ДП МА 

«Бориспіль» за адресою: https://kbp.aero/strategiya-ta-zvitnist/ 


