
Додаток № 2 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції за 
підписом уповноваженої особи учасника і скріплений печаткою (у разі її 
використання) документ (документи) довільної форми, який (які) підтверджує(-ють) 
відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та іншим вимогам 
до предмета закупівлі визначеним у Додатку № 2 до ТД.

Вид страхування: добровільне страхування майна
Здійснюється відповідно до вимог:

- Цивільного кодексу України;
- Закон України «Про оренду державного та комунального майна» ;
- Закону України «Про страхування».

Страхувальник: Замовник торгів.  
Страховик: Учасник торгів. 
Вигодонабувачі: власник (балансоутримувач) майна.

Загальні вимоги до Страховика (учасника):
1. Страховик повинен мати відповідну діючу ліцензію, видану Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 
право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування: майна 
(крім заліничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу).

2. Наявність представництва у м. Києві.

Інформація про предмет страхування:
      Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 
чинному законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і 
розпорядженням орендованим майном у відповідності до Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна»

№ Характеристики послуги:
1. Страхування державного нерухомого майна, а саме: нежитлове 

приміщення №99 на 1-му поверсі  будівлі аеровокзалу терміналу «Б» 
загальною площею 14,9 кв. м., що розміщене за адресою: Київська область, 
Бориспільський район, с. Гора. Вул. Бориспіль-7 (код ДК 
021:2015:66510000-8 «Страхові послуги»). 
(вартість об’єкта оренди, згідно з Актом оцінки нерухомого майна 
(стандартизована оцінка)  – 890 280,00 грн.).

2
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Франшиза (безумовна): 1 % від страхової суми.

3
.

Строк надання послуг: 
З 21.11.2021 по 20.11.2022. 

Перелік страхових ризиків (випадків):

1. ВОГОНЬ (пожежа, вибух, удар блискавки)
2
.

СТИХІЙНІ ЯВИЩА (буря, вихор, ураган, смерч, шторм, град, зливові дощі, тиск 
снігового шару, повінь, надходження підґрунтових вод, паводок, льодохід, 
переміщення чи осідання ґрунту, зсув, обвал, землетрус, гірські обвали і схід 
лавин)
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ВПЛИВ РІДИНИ з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та 
протипожежних систем,  внаслідок їх пошкодження, в тому числі із сусідніх 
приміщень

ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД

Підписувач Баньков Олександр Сергійович
Сертифікат 45C189E53CF0DC480400000036C108008A881700 
Дійсний з 09.10.2020 12:26:08 по 09.10.2022 12:26:08
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НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ ТРЕТІХ ОСІБ, а саме: крадіжка зі зламом, грабіж, розбійний 
напад, умисне знищення або пошкодження майна третіми особами 
(включаючи вандалізм, хуліганство)

5
.

ПАДІННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, їх частин, уламків  

6 БІЙ СКЛА, ВІТРИН

Територія дії договору страхування – адреса, за якою знаходиться орендоване 
майно.
Страхове відшкодування здійснюється згідно умов, зазначених у проєкті договору 
(додаток 4 до ТД).


