
 

  
 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

 
   Державне підприємство «Льодові  арени» 
                                      01001, Україна,  м. Київ, Спортивна площа, будинок 1               
 
«___7___» ______12______ 2010 р. 

 
 Офіційний веб-портал «Державні 

закупівлі України» 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Державне підприємство «Льодові арени» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 37264681 

1.3. Місцезнаходження. Спортивна площа, 1, м. Київ, 01001 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Халаджі 
Микола Олександрович – директор ДП «Льодові арени», Голова 
Комітету з конкурсних торгів, вул. Мечникова, 2, м. Київ, 01601, 17-й 
поверх, тел. 044-281-99-35. 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого 
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Національне Агентство з питань підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та 
реалізації інфраструктури проектів, 37026967 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника. 7 грудня 2010 р. 

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти Державної підтримки 

3. Інформація про предмет закупівлі: 



3.1. Найменування предмета закупівлі. проектно-вишукувальні роботи по 
об’єкту «Гелікоптерний майданчик місткістю десять посадкових місць з 
пасажирським терміналом пропускною спроможністю п’ятдесят 
пасажирів/годину з під’їзною дорогою в с. Пекарі Канівського району 
Черкаської області» 

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. - 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. с. Пекарі 
Канівського району Черкаської області 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.  
грудень 2010 року 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи. ТОВ «Дольнік і К0» 

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 19315054 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної 
особи, телефон, телефакс. вул. Чичеріна, буд. 100, м. Дніпропетровськ, 
49000, тел. (056) 292-41-64 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.  

5.1. Частина 4 статті 2 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель». 

5.2. Стаття 5.1 Закону України «Про організацію та проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання 
процедури закупівлі в одного учасника. Термінова потреба у здійсненні 
закупівлі до кінця 2010 року. 
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури закупівлі. Закупівля даних послуг здійснюється відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 р. № 357 «Про 
затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» 
 

Голова Комітету з 
конкурсних торгів, 
Директор ДП «Льодові 
арени» 

 

Халаджі М.О.

 


