
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: «Розроблення проєктної документації стадії «проєкт» (коригування) та 
забезпечення проходження комплексної експертизи проєктної документації» по об’єкту: 
«Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» в Дніпропетровській 
області, Дніпровському районі» код ДК 021:2015: 71320000-7 «Послуги з інженерного 
проектування» 
Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:  UA-2021-11-12-013153-a  
 

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. 
Відповідно до вимог: 
- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зі змінами 

та поправками; 
- стандартів та рекомендованої практики ІСАО у галузі проєктування та експлуатації 

аеродромів, в тому числі, але не обмежуючись положеннями «Приложение 14 том 1 
Аэродромы»; 

- ДСТУ Б.А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації» зі 
змінами; 

- Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» та 
«Настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Міністерства 
розвитку громад та території України від 01.11.2021 № 281. 

 
Виконавець гарантує та відповідає за якість, належність і відповідність Робіт Державним 

будівельним нормам та стандартам на розробку і оформлення проєктної документації стадії 
«П», умовам цього Договору, завданню на проєктування (коригування) (Додаток 1 до 
Договору) та вимогам відповідних законів і інших нормативних документів, що стосуються 
Робіт, які виконуються за цим Договором, в тому числі, але не виключно: ДБН А.2.2-3-2014 
«Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні 
вимоги до проектної та робочої документації», Кошторисні норми України «Настанова з 
визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, 
науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на 
будівництво» затверджені наказом Міністерства розвитку громад та території України від 
01.11.2021 № 281 
  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-12-013153-a
https://fininpro.com/government-procurement


 
Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі:  
- у відповідності до вимог статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» згідно до 

річного плану закупівель; 
Договірна ціна - тверда та визначається відповідно до вимог Кошторисних норм України 

«Настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Міністерства 
розвитку громад та території України від 01.11.2021 № 281. 

Фінансування здійснюється згідно Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту 
«Дніпропетровськ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019  
№ 1010 та/або інших не заборонених законодавством джерел фінансування «Будівництва 
аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» в Дніпропетровській області, 
Дніпровському районі» в межах планових показників та за наявності фактичних надходжень 
на казначейський рахунок Замовника та у відповідності з Планом фінансування 

 


