
 

 

 

ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 1 від 28.03.2011р. 

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. 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):   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 (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ): Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) код ЄДРПОУ 35467820 

 
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти міського бюджету. 
 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування: будівельні роботи по об’єкту: «Будівництво інженерних мереж для 

спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у м. Києва». 
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: будівельні роботи. 
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: м. Київ. 
 
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: 
01.03.2011р., №26716. 
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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:   15.03.2011р., №04683 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 01.03.2011р., 
№26716-1. 

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: 15.03.2011р., №00876. 

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:   28.03.2011р., №022496. 

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: 29.03.2011р., №05771 

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

28.02.2011р. 
 
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 

 
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 10 119 795,63 грн.

  (десять мільйонів сто дев’ятнадцять тисяч сімсот дев’яносто п’ять грн. 63 коп.) 
 

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

підприємство «УКРГАЗКОМПЛЕКТ». 
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 31127361. 
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 08000, Київська обл., смт. Макарів, вул. 

Толстого,1, тел. (044) 258-58-38, (044) 258-57-37. 
 

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ): 
23.03.2011р., 10 119 795,63 грн. (десять мільйонів сто дев’ятнадцять тисяч сімсот дев’яносто 
п’ять грн. 63 коп.) 

 

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: документи надані учасником 
відповідають всім вимогам підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 
критеріям відповідно до статті 16 Закону та надані в повному обсязі, а саме: довідка з описом 
технічних можливостей учасника (обладнання та матеріально-технічної бази); довідка про 
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; надано 
завірені копії договорів на виконання аналогічних видів робіт; надано баланс, звіт про 



фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про 
відсутність заборгованості за кредитами. 

 

12. Інша інформація: Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:   п. 3 
ч.  2 ст.  39 Закону України  «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. (із 
змінами та доповненнями). 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».  

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». 

 
13. Склад комітету конкурсних торгів:  
Черній В.Д. – голова комітету з конкурсних торгів, Перший заступник начальника Головного 
управління; 



Новік Ю.А. - заступник начальника Головного управління – начальник управління технічного 
забезпечення будівництва та нагляду; 
Бойко Ю.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер; 
Прудиус А.О. – секретар комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст юридичного сектору; 
Бражняк М.М. – начальник кошторисно-договірного відділу; 
Міськова Т.В. – начальник планово-економічного відділу; 
Сєроєд А.П. – головний спеціаліст технічного відділу; 
Федорчук І.І. – завідуючий юридичним сектором; 
Птуха С.М. - заступник начальника Головного управління - начальник планово-економічного 
управління. 

 

 

Перший заступник начальника, 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                  В. Черній 


