
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно Річного плану 

закупівель, грн 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих торгів 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

20.11 (2022) Обов’язкове страхування 

цивільної відповідальності  

громадян України, що мають у 

власності чи іншому законному 

володінні зброю, за шкоду, яка 

може бути заподіяна третій особі 

або її майну внаслідок 

володіння, зберігання чи 

використання цієї зброї, код ДК 

021:2015 - 66510000-8 - Страхові 

послуги 

 

 

510,00 

грн. без ПДВ 

510,00 

грн. без ПДВ  

UA-2022-08-04-007201-a 

 

Визначення потреби в закупівлі: Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, внаслідок виникнення 

страхових випадків, які призвели до заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. Закон України від 

07.03.1996 року № 85/96- ВР «Про страхування» та Постанова КМУ від 29 березня 2002 р. N 402 «Про затвердження Порядку і 

правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому 

законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 

використання цієї зброї».  

Відповідно до типового договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 

власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 

володіння, зберігання чи використання цієї зброї, затвердженого Постановою КМУ від 29 березня 2002 р. N 402: п.1.5. 

Страховий тариф за цим договором визначається виходячи з розміру  одного  неоподатковуваного  мінімуму  доходів  громадян і 



                                                                                                                                                                                                                                Обґрунтування 

становить 17 (сімнадцять) гривень.  

Розрахунок страхового тарифу (загального): Страховий тариф (загальний) = кількість працівників*НМДГ*к-ть років 

(10*17*3=510).. 

 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета 

закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені Законом України від 07.03.1996 року № 85/96-ВР «Про 

страхування» та Постановою КМУ від 29 березня 2002 р. N 402 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за 

шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї» 

 

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

закупівлі: 
№  

п/п 

Найменування  

Послуг 

 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість 

 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

Види та обсяг Послуг 

1 Обов’язкове страхування цивільної 

відповідальності  громадян України, що 

мають у власності чи іншому законному 

володінні зброю, за шкоду, яка може бути 

заподіяна третій особі або її майну 
внаслідок володіння, зберігання чи 

використання цієї зброї 

послуга 1 Послуга надається згідно з Законом України від 07.03.1996 року № 85/96-ВР «Про 

страхування» та Постановою КМУ від 29 березня 2002 р. N 402 «Про затвердження 

Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності 

громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за 

шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, 

зберігання чи використання цієї зброї». 

Кількість працівників відділу ВОХОР САБ  ДП МА "БОРИСПІЛЬ", які підлягають 

страхуванню - 10 людей 

 


