
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 1  від 17.12.2010 р. 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Державне підприємство «Льодові арени» 
 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37264681 
 
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Спортивна площа, б.1, 01001 
 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з 
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):  
 
Халаджі Микола Олександрович, в. о. директора «Льодові арени», м. Київ, 
вул. Мечникова, б. 2, 17 поверх, тел. 067 6342975, факс 044 281 9950, e-mail: 
mister. hna@yandex.ua  
 
1.5. Головний розпорядник коштів (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 
інфраструктурних проектів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37026967 

 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету 

3. Предмет закупівлі. 
 
3.1. Найменування: будівельні роботи з будівництва критої спортивної арени 
зі штучним льодовим покриттям в м. Києві, по вул. Міста Шалетт,6 

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 

3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: м. Київ, 
вул. Міста Шалетт,6 

 
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника: 
 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому 
розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника: www.tender.me.gov.ua. 



4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася 
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі 
наявності). 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-
порталі Міністерства економіки України:  
 
18.10.2010 р., № 42 (430), 38667 (БУД) 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному 
виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України:  

13.12.2010 р.,  № 20 (20), № 04232 (БУД) 
 
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства 
економіки України: 
 
18.10.2010 р., № 38667/1 

4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення 
Міністерства економіки України про погодження або відмову у погодженні 
застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 
та розміщених на веб-порталі Міністерства економіки України: 
 
10.11.2010 р.,  № 45/9 (433/9), № 01106 
 
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та 
розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України: 
 
07.12.2010 р.,  № 49/15 (437/15), № 43350 (БУД) 
 
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у 
міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель 
Міністерства економіки України: 
 
13.12.2010 р.,  № 20(20), № 04672 
 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 



 01.10.2010 р. 
 
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 
 
 29.11. 2010 р., 16.00, м. Київ, вул. Мечникова, б.2, 17 – й  поверх, 01601 
 
 
7.Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 

28 037 104 гривні  
Двадцять вісім мільйонів тридцять сім тисяч сто чотири гривні 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер - Профі -
Україна» 

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 

30888419 

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 

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

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ). 
30.11.2010 р. 

28 037 104 гривні  
Двадцять вісім мільйонів тридцять сім тисяч сто чотири гривні 

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в 
одного учасника (якщо таке мало місце). 
 
11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 
встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону: ТОВ «Завод Майстер – Профі Україна»  відповідає вимогам статті 
16 Закону та має обладнання та матеріально - технічну базу, працівників 
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід 
виконання аналогічних договорів, фінансово спроможне.  
 



12. Інша інформація: 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». 
13. Халаджі М.О. – в.о. директора державного підприємства «Льодові арени», 
Лєвашов В.В. – заступник директора державного підприємства «Льодові 
арени»; 
Бутенко В. Б. – головний спеціаліст – юрист державного підприємства 
«Льодові арени»; 
Порох Н.О. – головний спеціаліст - бухгалтер державного підприємства 
«Льодові арени»; 
Русаков Є.В. -  інженер технічного нагляду. 
 
 
В. о. директора      М. Халаджі 
 
  

 
 


