
ПРОТОКОЛ № /
засідання тендерного комітету Державного управління справами 

щодо організації проведення закупівлі товарів, робіт і послуг

м. Київ, від« /2? » _____ 2021 року

Присутні:
Керівник Управління протокольного та господарського забезпечення заходів, 

виконуючий обов’язки голови тендерного комітету Тарасенко Т.І. та члени комітету.
Всього - у2 осіб.

Порядок денний
Організація проведення закупівлі послуг з нерегулярних авіаційних перевезень 

літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з Президентом України (ДК 021-2015 - 
60420000-8).

Доповідач - керівник Управління логістичного забезпечення Новіцький С.В.

Слухали:
Питання про необхідність закупівлі послуг з нерегулярних авіаційних перевезень 

літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з Президентом України.
Державному управлінню справами для забезпечення офіційних державних заходів 

протягом 2021 року необхідно закупити послуги з нерегулярних авіаційних перевезень 
літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з Президентом України, на загальну 
орієнтовну суму 67 529 450,00 гривень, з них:

візити Президента України за кордон - 56 029 450,00 грн. без ПДВ;
здійснення авіаперевезень Президента України у межах України - 

11 500 000,00 грн. з ПДВ.
Річним планом закупівель на 2021 рік по Державному управлінню справами 

передбачена закупівля послуг з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами 
офіційних делегацій на чолі з Президентом України (ДК 021:2015 - 60420000-8).

Оплата зазначених послуг здійснюватиметься за рахунок коштів загального фонду 
Державного бюджету України за кодом програмної класифікації видатків і кредитування 
КПКВК 0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента 
України» (КЕКВ 2240).

Закупівлю зазначених послуг пропонується здійснити за переговорною процедурою 
закупівлі на підставі п. 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 
певним суб’єктом господарювання (відсутність конкуренції з технічних причин).

Застосування переговорної процедури закупівлі здійснюється з наступних причин.
Авіаційні перевезення вищих посадових осіб держави виконуються відповідно до 

Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих 
посадових осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 
№ 270 (далі - Положення). Згідно з цим Положенням авіаційним перевізником з виконання 
таких рейсів визначено Державне авіаційне підприємство «Україна».

Під час проведення переговорів Державне авіаційне підприємство «Україна» подало 
документально підтверджену інформацію щодо відповідності наступним кваліфікаційним 
вимогам:

- наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та 
технологій;

- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які 
мають необхідні знання та досвід;



- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного 
(аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

Згідно наданих документів Державне авіаційне підприємство «Україна» має в своєму 
складі один Ан-148-100В 115 для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 3 500 км, 
один Ан-74ТК-300Д р/н UR-AWB для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 2 600 
км, один літак Airbus А-319-115 р/н АВА для здійснення безпосадочних польотів дальністю 
до 6 500 км та один вертоліт МІ-8МТВ-1 р/н UR-РАВдля здійснення безпосадочних польотів 
дальністю до 700 км. Зазначені літаки та вертоліт мають спеціально облаштовані салони і 
відповідне обладнання для здійснення перевезень вищих посадових осіб.

Технічне обслуговування повітряних суден типів Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100Б, Airbus 
А-319-115, МІ-8МТВ-1 виконується інженерно-технічним персоналом ДАП «Україна» 
(41 людина), сертифікованим Державною авіаційною адміністрацією України згідно з 
діючим сертифікатом схвалення організації з ТО № UA. 145.0071 (чинність якого не 
обмежена у часі).

Для виконання спеціальних рейсів на літаках, які експлуатуються в 
Державному авіаційному підприємстві «Україна», льотний комплекс має відповідну 
кількість кваліфікованих льотних фахівців, що мають достатній досвід льотної роботи.

До виконання польотів залучаються льотні фахівці які мають відповідний рівень 
підготовки, проходять періодичний комплекс підготовок в сертифікованих учбових центрах 
по відповідним типам літаків, а саме курси підвищення кваліфікації по видам підготовок, 
щорічну сертифікацію для підтвердження кваліфікації, щорічну медичну сертифікацію для 
підтвердження допуску до польотів за станом здоров’я, щорічну тренажерну підготовку в 
об’ємах, що визначено керівними документами для підтримки кваліфікації, а також при 
необхідності виконуються тренувальні польоти для усунення перерви в польотах та 
підтвердження відповідного мінімуму по якому виконуються польоти.

Вирішили:
1. У зв’язку з тим, що послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом 

господарювання (відсутність конкуренції з технічних причин), та відповідно до пункту 2 
частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», провести закупівлю 
послуг з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі 
з Президентом України, за переговорною процедурою закупівлі.

За результатами голосування:

«Проти»

«Утримал ись» ' ______________________________________________

2. Прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю послуг з нерегулярних 
авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з 
Президентом України з Державним авіаційним підприємством «Україна» на загальну суму 
67 529 450,00 гривень.

За результатами голосування:

«Проти» - __________________________________________________



« Утримались» '------- -------------------------------------------------------------------------------

3. Відповідальний за проведення закупівлі та підготовку і подання матеріалів на 
розгляд тендерного комітету Державного управління справами - керівник Управління 
логістичного забезпечення Новіцький Сергій Васильович.

За результатами голосування:
«За» ‘

' «Проти» — —1

« Утримались» ------ —___________________________________________________

Члени тендерного комітету:

- Заступник Керівника Державного управління справами, 
голова тендерного комітету
- Головний консультант відділу нормативно-правової 
роботи Управління юридичного забезпечення
- Керівник
Управління фінансів
- Заступник керівника Управління майном, планування, 
економічного аналізу та державних закупівель - 
керівник відділу планування та економічного аналізу
- Керівник Управління бухгалтерського обліку - 
головний бухгалтер
- Керівник Управління 
спецтелекомунікацій та систем захисту

Запрошений:
- Керівник Управління 
логістичного забезпечення

Прилипко С.І.

Гарус О.О.

Коцупал 0.0.

Лагодович І.Р.

Лемішко Н.Є.

Онофрійчук В. О.

Новіцький С.В.

Керівник Управління протокольного 
та господарського забезпечення заходів, 
в.о. голови тендерного комітету

Керівник відділу державних закупівель 
Управління майном, планування, економічного 
аналізу та державних закупівель, 
секретар тендерного комітету Колотій О.П.

ТАРАСЕНКО Т.І.


