
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

 
Замовник: Державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів»  
Код ЄДРПОУ: 37264503  
Місцезнаходження: 03118, Україна, м. Київ, вул. Хотівська, буд. 4 (літера А)  
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади 
Предмет закупівлі: «Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» в 
Дніпропетровській області, Дніпровському районі»  
Код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт 
 
Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2021-07-26-009809-b  
 

У відповідності до вимог пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016р. №710 «Про 
ефективне використання державних коштів» з метою прозорого, ефективного та 
раціонального використання бюджетних коштів та власних коштів від господарської 
діяльності підприємства оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі та/або розміру бюджетного 
призначення шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті 
підприємства https://fininpro.com/government-procurement   протягом п’яти робочих днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або 
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної 
процедури закупівель: 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі міститься у 

технічному завданні тендерної документації. 
Відповідно до потреб Замовника та з урахуванням норм діючих нормативно-правових 

актів: 
- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва; 
- ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві; 
- ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги; 
- ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, 

улаштування основ та спорудження фундаментів; 
- ДБН В.2.1-10-2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні 

положення; 
- ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд; 
- ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування; 
- ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до 

виготовлення; 
- ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу; 
- ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні 

конструкції. Основні положення; 
-  ДСТУ Б А.3.2-10:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи антикорозійні. 

Вимоги безпеки; 
- ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної 

авіації» від 21.03.2017 N 1965-VIII; 
- Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для 

сертифікації аеродромів» затверджені наказом Державної авіаційної служби України 
06.11.2017 року № 849, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2017 р. за № 
1574/31442;  

- СНиП 2.05.08-85 «Аэродроми»; 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-26-009809-b
https://fininpro.com/government-procurement
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25349
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25349
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T171965.html
http://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/APU-nakaz-849.pdf
http://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/APU-nakaz-849.pdf
http://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/APU-nakaz-849.pdf
http://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/APU-nakaz-849.pdf


- Додаток 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. ТОМ 1 
Проєктування та експлуатація аеродромів; 

- СОУ 42.1-37641918-106:2013 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та 
бетонні литі. Технічні умови». 
 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 
закупівлі:  

- у відповідності до вимог статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» згідно до 
річного плану закупівель; 

- у відповідності до проектно-кошторисної документації, нормативно-правових актів, та 
експертного звіту. 

 


