
ОБҐРУНТУВАННЯ  
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

  

1. Замовник:  
1.1. Найменування. Головне управління капітального будівництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35467820 
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Фрунзе, 113, 04073 
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). Черній Віктор Данилович, Перший заступник начальника 
Головного управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ, вул. Фрунзе, 113, інд. 04073, 
тел./факс (044) 200-38-74 e-mail: gukb@meta.ua 
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 
замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Головне управління 
капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), код за ЄДРПОУ 35467820. 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника:   21.02.2011р. 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету. 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі: Будівельні роботи по об’єкту: «Будівництво 
інженерних мереж для функціонування спортивної споруди із штучним льодовим 
покриттям по вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі» м. Києва. 
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:   будівельні роботи. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Київ 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з моменту укладання 
договору – березень  червень 2011 р. 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельне підприємство 
«УКРГАЗКОМПЛЕКТ. 
4.2. Ідентифікаційний код: 31127361 
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, 
телефон, телефакс. 08000, Київська обл., смт. Макарів, вул. Толстого,1,              
тел. (044) 258-58-38, (044) 258-57-37. 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:   п. 3 ч.  2 ст.  39 Закону 
України  «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. 
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі 
в одного учасника: У Додатку 2 до Державної цільової соціальної програми «Хокей 
України» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1194 (зі 
змінами) передбачено проектування, будівництво та підключення інженерних мереж для 
функціонування спортивних споруд із штучним льодом за рахунок коштів міського 
бюджету м. Києва. Відповідальним за виконання визначена Київська міська державна 
адміністрація. 

На виконання вищезазначеного, відповідно до Протоколу від 20.10.2010 № 172 
затвердженого Першим заступником голови КМДА Поповим О.П. та Розпорядження 
КМДА від 01.12.2010 № 1035 прийнято наступне рішення: «Визнати Головне управління 
капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) замовником проектування та будівництва інженерних мереж для 
подальшого будівництва сучасної критої спортивної споруди із штучним льодовим 
покриттям по вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі м. Києва». 



Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації від 09.02.2011р. №182 «Про термінове виконання робіт з 
проектування та будівництва інженерних мереж для критої спортивної споруди із 
штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі» 
визначена нагальна необхідність у визначені генеральної підрядної організації та 
проведення будівельних робіт по зазначеному об’єкту. 

Відповідно до пункту 3 Протоколу наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра 
України Колесникова Б. В. з питань підготовки міста Києва до проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу від 19.10.2010 необхідно 
забезпечити введення в експлуатацію у березні 2011 року (до 30 березня) нового 
льодового комплексу по вул. Міста Шалетт, 6 у м. Києві. 

Приймаючи до уваги стислі терміни, на підставі виникнення термінової потреби в 
роботах, (відповідно до ч. 3, п. 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, Закону України «Про внесення змін до законів 
України "Про здійснення державних закупівель" та "Про організацію та проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" щодо забезпечення 
здійснення заходів з проведення та підготовки в Україні організації фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу» від 08.07.2010 № 2462-VI) вважаємо за доцільне  
застосування процедури «закупівлі в одного учасника». 
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», Протокол наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України 
Колесникова Б. В. з питань підготовки міста Києва до проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу від 19.10.2010, Розпорядження КМДА 
від 01.12.2010 № 1035, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації від 09.02.2011р. №182 «Про термінове 
виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для критої спортивної 
споруди із штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському 
районі». 
 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів, 
Перший заступник начальника  
Головного управління        Черній В.Д. 


