
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 N 922  
 

ЗВІТ 
                  про результати  проведення  процедури  закупівлі  в  одного  учасника 

             №  28/5  від  27.12.2010 р. 
1. Замовник: 
1.1. Найменування – Управління  капітального будівництва  Донецької  міськради  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 04011880 
1.3. Місцезнаходження -  83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23 

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)  -  Пономарь Ю.Ф. - заступник  начальника управління – голова 
комітету з конкурсних торгів, тел.(062) 338-12-16;  Бароніна  Р.І. – заступник  начальника 
управління – заступник  голови комітету,  тел.(062) 305-25-71; Зоріна В.В. – провідний інженер 
технічного  відділу – секретар комітету  тел./телефакс (062) 305-40-80, e-mail – 
tender@ivc.com.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, 
код 37026967 

 
2. Джерело фінансування  закупівлі -  Державний  бюджет 

 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування -  Роботи  з  реконструкції   в  м.Донецьку  Палацу  спорту  «Дружба», 

просп.Ілліча, 93а 
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг  - будівельні   роботи 
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг – м.Донецьк 
 
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 – 
25.11.2010 р., №46736  в  Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»  № 47/19 
(435/19) 

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 – 29.11.2010р., №03641  в  міжнародному  виданні 
«Announcer of the public purchasing» №18(18) 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, розміщеного на веб-порталі  Міністерства економіки України –  
25.11.2010 р., № 46736/1  



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 – 
15.12.2010р.,   №02482    в   Інформаційному   бюлетені   «Вісник   державних   закупівель»  
№ 51/9/1 (439/2)  

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 – 27.12.2010р., № 46077 в  Інформаційному  бюлетені «Вісник державних закупівель» 
№ 56/5 (444/5)  

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 -   27.12.2010р.,   №05672  
 в  міжнародному  виданні  «Announcer  of  the  public  purchasing»  №22/1 (22/1) 

 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі – 

19.11.2010 р. 
 
6. Інформація  щодо проведення переговорів (дата, час, місце) – 23.11.2010 р.,10-00год. 

83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23, каб.108  
 
7. Кінцева ціна,  погоджена  в  результаті  переговорів  (з ПДВ) -  46 688000 грн.; 

                                                                                                                                                             (цифрами) 
сорок  шість  мільйонів  шістсот  вісімдесят  вісім   тисяч  гривень. 
                                                         (словами)  

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

 «Трест  Донецькметалургбуд» 
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер – 01236710 
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс – 83086, м.Донецьк, вул.Кобозева, 3, 

(062) 381-34-70, 381-33-61 .  
 
9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ)– 

23.12.2010 р., 46 688000  грн. (сорок шість мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч  гривень) 
 

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 – 

Учасником – Колективним  підприємством «Трест  Донецькметалургбуд»  було  надано  
всі  документи,  які  підтверджують відповідність  учасника кваліфікаційним  критеріям   
відповідно  до  статті 16  Закону,  а  саме –  довідку  щодо наявності  обладнання  та  
матеріально – технічної  бази,  довідку   щодо  наявності  працівників  відповідної  кваліфікації,  
які  мають  необхідні  знання  та  досвід, довідку  щодо наявності  документально  



підтвердженого  досвіду  виконання  аналогічних  договорів,  документи  щодо наявності  
фінансової  спроможності  - завірені  копії  балансу, звіту про фінансові  результати  та  
звіту про рух  грошових  коштів  за попередній  рік, оригінал  довідки  з  обслуговуючого  банку  
про  відсутність  заборгованості  за  кредитами . 

 
12. Інша інформація – В  зв’язку  із   нагальною потребою термінового виконання  робіт  з   
реконструкції  в  м.Донецьку  Палацу  спорту  «Дружба», просп.Ілліча,  93а,  що  пов’язано  із 
 забезпеченням   проведення  в  березні 2011 року юнацького  чемпіонату  світу  з  хокею у  
м.Донецьку, відповідно до  завдань  та  заходів  Державної  цільової  соціальної  програми 
 «Хокей  України», яка  затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. 
 №1194 (із  змінами, внесеними  згідно з Постановами  КМ  №810 від 11.08.2010р.  і  №962  від  
12.10.2010 р.), відповідно до  п.3  частини 2  статті  39  Закону  України  від  01.06.2010 р.  
 № 2289-VI  «Про  здійснення  державних  закупівель»,  а  саме  -  виникнення  термінової  
потреби  в  роботах, для закупівлі   робіт  з  реконструкції  в  м .Донецьку  Палацу  спорту 
«Дружба», просп.Ілліча, 93а, обрано  процедуру – в  одного учасника . 
Лист – погодження Мінекономіки  України  щодо  застосування  процедури  закупівлі  в  одного 
 учасника - ЛП № 2321  від 15.12.2010 р.  Постановою Кабінету  Міністрів України   від 
 15.09.2010р. № 871 «Про перейменування Національного агентства з питань підготовки та  
 проведення  в Україні  фінальної  частини  чемпіонату Європи 2012 року з футболу»,  яка  
набула чинності  з 30.11.2010 р.,  найменування головного розпорядника  коштів – Національне 
агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року  з  футболу  перейменовано  на – Національне агентство з  питань  підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та  реалізації  
інфраструктурних  проектів .  

 
13. Склад комітету з конкурсних торгів :  

Бароніна Р.І. - заступник начальника управління з проектування, заступник голови комітету з  
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 

конкурсних торгів; 
Найдишев В.М. – заступник начальника управління з виробництва; 
Кондратова В.О. – головний бухгалтер управління; 
Шипілова Т.І. – юрисконсульт управління; 
Кулікова І.П.- начальник проектного відділу; 
Лісіна О.А.- начальник відділу  контрактів  та кошторисів; 
Єрьоміна Т.Ю. – інженер І категорії технічного відділу; 
Зоріна В.В. – провідний інженер технічного відділу – відповідальний секретар комітету з 
конкурсних торгів.  
 
 
Заступник  начальника  управління     Ю.Ф.Пономарь   
з  економічних питань, 
голова комітету з конкурсних торгів 


