
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 : 

м. Київ, вул. Мечникова, буд.2, 17 поверх, 01601 

1.4. Халаджі Микола Олександрович, в. о. директора ДП «Льодові арени», м. 
Київ, вул. Мечникова, буд. 2, 17 поверх, тел. 067 342 29 75, факс  044 281 9950, 
електронна адреса : mister.hna@yandex.ua  

1.5. Головний  розпорядник бюджетних коштів (повне  
найменування та ідентифікаційний  код за ЄДРПОУ): 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні  фінальної  
частини чемпіонату Європи2012 року з  футболу, ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 37026967 

1.6. Дата прийняття комітетом з  конкурсних торгів замовника  
рішення про застосування процедури  закупівлі в одного учасника: 12 жовтня 
2010 року 

2. Джерело  фінансування закупівлі:  кошти Державного бюджету України 

3. Інформація  про предмет закупівлі:  

3.1. Найменування предмета закупівлі: 

будівельні роботи з будівництва критої спортивної арени зі штучним льодовим 
покриттям в м. Києві, по вул. Міста Шалетт,6 

3.2. Кількість  товару, вид робіт або послуг 

3.3. Місце  поставки товарів, виконання робіт,  надання послуг: 

м. Київ, вул. Міста Шалетт, 6 



3.4. Строк  поставки товарів, виконання робіт,  надання послуг: 

жовтень 2010 року – лютий 2011 року 

4. Інформація про учасника процедури  закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної  особи або прізвище, ім'я, по  
батькові фізичної особи: 

Товариство  з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер - Профі Україна» 

4.2. Ідентифікаційний код: 30888419 

4.3. Місцезнаходження  юридичної особи або місце  
проживання/реєстрації фізичної  особи, телефон, телефакс:  

юридична  адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. 
Курсантська, 23, 49079 

фактична  адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 
23 , 49079, телефон/ факс 8 056 729 41 69 

5. Умови  застосування процедури закупівлі  в одного учасника:  

виникнення термінової потреби в  роботах, в тому числі необхідних для 
оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, 
яких неможна було уникнути (відповідно до п. 2 статті 39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель) 

6.Причини  та обставини, якими керувався  
замовник під час обрання процедури  закупівлі в одного учасника: 

умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є виникнення 
термінової потреби в  роботах (згідно з п. 2 статті 39 Закону України «Про 
здійснення держаних закупівель») 

      На  виконання Державної цільової соціальної програми «Хокей України» 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1194,   
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. № 467 «Деякі 
питання будівництва та облаштування зон гостинності для проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» з метою 
збереження умов для функціонування дитячо-юнацьких шкіл олімпійського 
резерву з фігурного катання та хокею з шайбою на час підготовки  та 
проведення  фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 
потрібно здійснити  до кінця 2010 року будівництво критого льодово – 
тренувального катка в м. Києві  на земельній ділянці по вул. Міста Шалетт, 6 за 
рахунок коштів, виділених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 



від 9.06.2010 р. № 412 «Питання використання у 2010 році коштів 
Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом 
відповідно до Державної цільової соціальної програми «Хокей України». 

7.Перелік  документів, що підтверджують наявність  
умов застосування процедури  закупівлі: 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1194 «Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми «Хокей України»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. № 467 «Деякі питання 
будівництва та облаштування зон гостинності для проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 9.06.2010 р. № 412 «Питання 
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для будівництва 
спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової 
соціальної програми  «Хокей України».  
  
  


