
  
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ   І  НАУКИ 
ЯВОРІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ    ОСВІТИ 

Код зв’язку 81000, м. Яворів, вул. Львівська 23, тел.2-12-71,  2-24-07   
E-mail:  osvita_yavoriv@mail.ru 

  
14.10.2010 р. №1254      

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

  

 1. Замовник: 

1.1. Найменування: Відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації 
Львівської області 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02144654 

1.3. Місцезнаходження: вул. Львівська, 23,  м. Яворів, Львівська область, 81000   

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):  Хомиця Людмила Дмитрівна - заступник керівника відділу 
освіти Яворівської районної державної адміністрації, голова тендерного комітету, вул. 
Львівська, 23, м. Яворів, Львівської області, тел. (03259) 21281, тел/факс (03259) 22407, 
e-mail: osvita_yavoriv@mail.ru. 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник 
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Яворівська районна державна 
адміністрація Львівської області, код ЄДРПОУ-  04055883. 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника:   13.10.2010р. 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти обласного бюджету. 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі:92.61.1. послуги з експлуатації спортивних споруд 
(послуги з оренди спортивно-оздоровчого комплексу з льодовою ареною в м. 
Новояворівську),. 

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: послуги з оренди спортивно-оздоровчого 
комплексу з льодовою ареною в м. Новояворівську 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Яворівський район 
Львівської області. 



3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2010р. 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: 
фізична особа-підприємець Романюк Ольга Євгенівна. 

4.2. Ідентифікаційний код: 2363211065. 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, 
телефон, телефакс: вул. Лесі Українки, буд. 31, кв. 21, м. Яворів, Львівської області, 
81000, тел. (03259) 22185. 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: п.2 ч.2 ст. 39 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель», а саме відсутність конкуренції (у 
тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути 
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за 
відсутності при цьому альтернативи 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в 
одного учасника.  
     Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 06.10.2010р. 
№1099/0/5-10 «Про виділення коштів» на виконання рішень Львівської обласної ради від 
10.03.2009р.  №840 «Про затвердження Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 
роки» та від 29.06.2010р. №1239 «Про затвердження програми соціально-економічного 
розвитку на 2010 рік», відповідно до пункту 16 рішення Львівської обласної ради від 
13.05.2010р. №1206 «Про обласний бюджет Львівської області на 2010рік», враховуючи 
звернення головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 08.09.2010р. №9-
6/2130, місцевому бюджету Яворівського району надано субвенцію в сумі 200 000,0 гривень 
на розвиток профільної освіти, а саме спортивного напряму – хокею у школах Яворівського 
району. Ці кошти виділені на оренду льодової арени у м. Новояворівську. 11.10.2010р. видано 
розпорядження голови Яворівської районної державної адміністрації за №477 про 
використання даних коштів за цільовим призначенням. 
    Відповідно до  Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням 
колегії МОН України №10/2-2 від 25.09. 2003 року (нова редакція, затверджена наказом 
міністра освіти і науки України, наказ № 854т від 11.09.2009 р.) відділом освіти Яворівської 
райдержадміністрації з 01.09.2010р. відкрито профільні групи спортивного напрямку з 
хокею. В підпорядкуванні відділу освіти Яворівської райдержадміністрації відсутня 
спеціальна спортивна споруда для занять школярів хокеєм. Єдиною критою спортивною 
спорудою у Львівській області, яка відповідає стандартам та вимогам  для оздоровчого 
катання на ковзанах та занять хокеєм є спортивно-оздоровчий комплекс з льодовою ареною у 
м. Новояворівську Яворівського району Львівської області, власником якого є фізична особа-
підприємець Романюк Ольга Євгенівна. У зв’язку із цим єдиною можливою процедурою для 
використання коштів субвенції обласного бюджету Львівської області є закупівля в одного 
учасника.  
     Фізична особа-підприємець Романюк Ольга Євгенівна , що має досвід в організації 
заходів спортивного характеру, здачі в оренду спортивних приміщень, звернулась до відділу 
освіти Яворівської райдержадміністрації з проханням порушити клопотання перед 
Міністерством економіки України щодо погодження застосування процедури закупівлі в 
одного учасника. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: 
копія розпорядження голови Львівської обласної держадміністрації від 06.10.2010р. № 



1099/0/5-10 «Про виділення коштів», копія розпорядження голови Яворівської районної 
держадміністрації від 11.10.2010р. №477 «Про спрямування субвенції з обласного бюджету»  

  

Голова комітету з конкурсних торгів                                         Хомиця Л.Д. 

 

 

 

 

 

Тел. (03259) 22407, моб. 0975620381 
 

 

 

 

 


