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Вих. № 11-13 
від «08» квітня 2011 року 
        Міністерство економічного  
        розвитку і торгівлі України 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

1. Замовник: 
1.1. Найменування:Громадська організація «Київська міська федерація хокею» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34795355 
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова,46, 04119. 
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): Вінницький Вячеслав Робертович, перший 
віце-президент Київської міської федерації хокею м. Київ, вул. Мельникова,46, 04119, 
тел./факс:(044) 425-53-49, vinny_v@ukr.net 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого 
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ):Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) код ЄДРПОУ 37355108  

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника: 06 квітня 2011р. 

2. Джерело фінансування закупівлі: міський бюджет м. Києва 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі: пропаганда спортивних заходів шляхом 

купівлі квитків на Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків в Дивізіоні 1, група В, в м. Києві 
для подальшого безкоштовного розповсюдження серед дітей та молоді м. Києва в межах 
Програми розвитку хокею в м. Києві , код  92.62.1. 

 3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг Захід з пропаганди спортивних заходів 
шляхом купівлі квитків для безкоштовного розповсюдження.  

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Київ, вул. 
Мельникова,46, 04119. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: квітень 2011р. 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «КВИТКИ» 
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: код ЄДРПОУ 36217164 
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 

телефон, телефакс: м. Київ,вул. Павлівська,9,01054, тел./факс (044) 2238617  
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5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: пункт 3 частини 
другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. 
.№2289-ІV.  

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури 
закупівлі в одного учасника: виникнення термінової потреби у зв’язку з початком 
проведення чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1, група В, який відбудеться в м. Києві, 
початок 17 квітня 2011р. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури закупівлі: рішення комітету з конкурсних торгів Громадської організації 
«Київська міська федерація хокею» № 2 від 06.04.2011р., Наказ Міністерства у справах сім’ї 
молоді та спорту№750 від 02.03.2011 р. «Про проведення чемпіонату світу з хокею з 
шайбою серед чоловіків» 

  
 
Перший Віце-президент КМФХ 
Голова Комітету з конкурсних торгів                           В.Р. Вінницький 
 


