
Затверджено наказом 
Міністерства економіки України 
від 26.07.2010 року №922 

  
ФОРМА ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі в одного учасника  
1. Замовник:  
1.1. Найменування. Управління з матеріально-технічного забезпечення спортивних 
заходів “Укрспортзабезпечення” Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 03767831 
1.3. Місцезнаходження. 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б 
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). Начальник відділу матеріально-
технічного забезпечення спортивних заходів Управління Мазуренко Алла Юріївна, 
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б, каб. 20, тел. (044) 289-77-82. 
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 
замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 37536162 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника. 14 березня 2011 року  
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти Державного бюджету України  
3. Інформація про предмет закупівлі:  
3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги спортивні інші, код за ДК 016-97   
92.62.1 
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. Послуги з організації спортивного 
заходу, а саме Чемпіонату Світу по хокею з шайбою серед чоловіків ( 2011 IIHF 
World Championship Division I Group B). 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Україна, м. Київ 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. з 16 квітня 2011 
року по 24 квітня 2011 року. 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи. Федерація хокею України 
4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 14282640 
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної 
особи, телефон, телефакс. 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 46,  тел. (044) 484-68-07. 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Відповідно до 
п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме 
відсутності конкуренції (у тому числі із 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. Федерація хокею України є організацією 
на яку покладено обов’язок (згідно Статуту зареєстрованому в Міністерстві 
юстиції України 29.12.2008 році №2323/5) сприяти розвитку та популяризації 
такого виду спорту як хокей з шайбою.      
На виконання п..3.9 Статуту Федерації хокею України, зареєстрованому в 
Міністерстві юстиції України 29.12.2008 році №2323/5 "…отримання 
відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів.." та  у 
відповідності з Контрактом підписаним між Міжнародною федерацією хокею (в 



подальшому IIHF) та Федерацією хокею України (в подальшому ФХУ) від  
25.02.2011 року (в подальшому Контракт) Федерації хокею України надано право в 
2011 році провести Чемпіонату Світу по хокею з шайбою серед чоловіків ( 2011 
IIHF World Championship Division I Group B). 

З 01 січня 1992 року Федерація хокею України є членом IIHF. 
Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 

02.12.2009 року № 4245 Федерації хокею України надано статус Національної 
спортивної федерації. 

Відповідно до Преамбули Контракту Федерацією хокею України визначена 
Організатором Чемпіонату Світу по хокею з шайбою серед чоловіків ( 2011 IIHF 
World Championship Division I Group B). 

У відповідності зі ст..4 Контракту ФХУ "…несе відповідальність за 
організацію та проведення Чемпіонату відповідно до регламенту Чемпіонатів 
світу ІІХФ.." 

п.1.5 Championship Regulation (Регламент Чемпіонатів світу) встановлено, 
що "..Організатор безумовно приймає на себе всю повноту відповідальності за 
організацію Чемпіонату відповідно до Статуту IIHF..". 
 Ст. 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року 
№3808-ХІІ встановлено, що "…Спортивні федерації із статусом  національної  
спортивної федерації відповідно до договору з центральним органом  виконавчої 
влади у сфері фізичної культури і спорту:  

• здійснюють у визначеному порядку  організацію  та  проведення  
офіційних  міжнародних  спортивних змагань на території України та 
всеукраїнських спортивних змагань …." 

 Ст.1  Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року 
№3808-ХІІ встановлено, що "…Спортивне змагання  -  захід,  що  проводиться  
організатором спортивних заходів з метою  порівняння  досягнень  спортсменів  
та визначення  переможців  відповідно  до правил спортивних змагань з видів 
спорту та  затвердженого  організатором  спортивних  заходів положення  
(регламенту) про ці змагання,  що відповідає визначеним центральним органом 
виконавчої влади у сфері фізичної  культури  і спорту вимогам …", а також 
"Організатор фізкультурно-оздоровчих  або спортивних заходів – юридична 
(юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які)  ініціювала      
(ініціювали)      та     проводить     (проводять)  фізкультурно-оздоровчі  або   
спортивні   заходи    та    здійснює  (здійснюють)   організаційне,   фінансове   
та  інше  забезпечення  підготовки і проведення цих заходів…" 
 Згідно ст.5 Статуту Федерації хокею України, зареєстрованому в 
Міністерстві юстиції України 29.12.2008 році №2323/5 ФХУ "… користується 
виключним правом на організацію та проведення міжнародних змагань на 
території України…" 

Національний Олімпійський комітет України надав листа, яким підтвердив, 
що єдиним організатором та виконавцем який має виключні права на проведення  
Чемпіонату світу по хокею з шайбою серед чоловіків в 2011 році (2011 IIHF World 
Championship Division I Group B) м. Київ та несе повну відповідальність за  його 
проведення є Федерація хокею України. 

Виходячи з вищевикладеного, єдиним організатором та виконавцем який має 
виключні права на проведення Чемпіонату Світу по хокею з шайбою серед 
чоловіків ( 2011 IIHF World Championship Division I Group B) та несе повну 
відповідальність за  його проведення є Федерація хокею України.  
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури закупівлі.  
7.1. Статут федерації хокею зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
29.12.2008 році №2323/5. 



7.2. Контракт з організатором Чемпіонату світу 2011 року. 
7.3. Регламент чемпіонатів світу IIHF 2011. 
7.4. Лист IIHF від 20.04.2004 року. 
7.5. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 02.12.2009 
року № 4245. 
7.6. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 
02.03.2011року № 750. 
7.7. Лист Національного Олімпійського комітету від "14" березня 2011 року №308-
НК 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                   Голіков Денис Олегович 
 
 
 


