
 Протокол № 

засідання комітету з конкурсних торгів державного підприємства 
«Льодові арени» 

 

___ _________2011 р.        м. Київ 

 

 

ПРИСУТНІ: 

 

1.Голова комітету з конкурсних торгів –  директор державного підприємства 
«Льодові арени» Халаджі М.О. 

2.Член комітету з конкурсних торгів – заступник директора державного 
підприємства «Льодові арени»    Лєвашов В. В. 

3.Член комітету з конкурсних торгів – головний бухгалтер державного 
підприємства «Льодові арени»   Купрійчук О.В. 

4.Член комітету з конкурсних торгів – начальник відділу організації 
будівництва державного підприємства «Льодові арени»  Русаков Є.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Про розгляд пропозицій конкурсних торгів учасників закупівлі 
будівельних робіт з будівництва критих спортивних споруд зі штучним 
льодовим покриттям: 

Лот №1: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Запоріжжя, вул. Космічна, в районі 
житлового будинку № 104; 
Лот №2: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в. м. Луганськ, кв. Стєпной (біля будівлі 
школи № 59); 
Лот № 3: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Львів, вул. І. Пулюя-вул.Трускавецька; 
Лот № 4: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Суми, просп. М. Лушпи; 
Лот № 5: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Хмельницький, вул. Прибузька, 7/3 А . 
 
 
 



1.Слухали : 

Халаджі  М.О. – про те, що взяти участь в торгах по закупівлі 
будівельних  робіт з будівництва критих спортивних споруд зі штучним 
льодовим покриттям : 
Лот №1: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Запоріжжя, вул. Космічна, в районі 
житлового будинку № 104; 
Лот №2: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в. м. Луганськ, кв. Стєпной (біля будівлі 
школи № 59); 
Лот № 3: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Львів, вул. І. Пулюя-вул.Трускавецька; 
Лот № 4: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Суми, просп. М. Лушпи; 
Лот № 5: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Хмельницький, вул. Прибузька, 7/3 А , 
виявили бажання п’ять учасників, а саме: 
ТОВ «Хуурре Україна» -  по лотам №1, № 2, № 3, №4, №5; 
КВП «Енергомонтаж» - по лоту №3; 
ТОВ «Західенергомонтаж» - по лоту № 3; 
ТОВ «АК Інжинірінг» -  по лотам №1, № 2, № 3, №4, №5; 
ТОВ «Виробничо будівельна компанія «Центренергобуд» -   по лотам №1,    
№ 2, № 3, №4, №5; 
 

При детальному розгляді кожної наданої пропозиції було виявлене 
наступне: 

ТОВ «Хуурре Україна» 
Документи та технічна частина конкурсних пропозицій надані 

учасником в повному обсязі та відповідають вимогам документації 
конкурсних торгів. 

 
КВП «Енергомонтаж» 

     При розрахунку договірної ціни по лоту № 3 було додатково розраховано 
технологічне обладнання буфету. 

 
ТОВ «Західенргомонтаж» 

При розрахунку договірної ціни по лоту № 3 було додатково 
розрахована теплоізоляція зовнішніх стін. 

 
ТОВ «АК Інжинірінг»  

При розрахунку договірної ціни: 
По лоту №1 не було враховано монтаж мереж диспетчеризації. 
По лоту № 2 не було враховано монтаж мереж диспетчеризації. 
По лоту № 3 не було враховано монтаж мереж диспетчеризації. 



 
 
 

ТОВ «Виробничо будівельна компанія «Центренергобуд»  
При розрахунку договірної ціни: 

По лоту № 1 не було враховано влаштування фундаменту ліфта та відмостки. 
По лоту № 2 не було враховано влаштування фундаменту ліфта та відмостки. 
По лоту № 3 не було враховано влаштування фундаменту ліфта та відмостки. 
 
  В зв’язку з цим голова комітету з конкурсних торгів М. О. Халаджі 
запропонував відхилити пропозиції  
-КВП «Енергомонтаж» по лоту № 3; 
-ТОВ «Західенргомонтаж» по  лоту № 3; 
-ТОВ «АК Інжинірінг»  по лотам  №1, № 2, №3; 
-ТОВ «Виробничо будівельна компанія «Центренергобуд» по лотам  №1,     
№ 2, №3;  
як такі, що не відповідають технічному завданню. влаштування фундаменту 
ліфта та відмостки. 
 

Враховуючи те, що до оцінки по лотам №1, № 2, № 3, допущено 
пропозиції менше ніж двох учасників (допущені тільки пропозиції ТОВ 
«Хуурре Україна») він запропонував відмінити торги з закупівлі будівельних 
робіт з будівництва критих спортивних споруд зі штучним льодом по лотам:  

лот  №1: будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям  в  м. Запоріжжя, вул. Космічна, в районі 
житлового будинку № 104; 

лот № 2: будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям м. Луганськ,  кв. Стєпной (біля будівлі школи 
№ 59); 

лот № 3: будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в  м. Львів, вул. І. Пулюя-вул.Трускавецька. 
 

За прийняті рішення голосували: 

За - чотири . 

Проти - немає. 

Утримались - немає 

 
Голова комітету з конкурсних торгів  –  
директор державного підприємства  
«Льодові арени»             Халаджі М.О. 
 
Член комітету з конкурсних торгів   –  



Заступник директора державного підприємства  
«Льодові арени»                    Лєвашов В. В. 
 
Член комітету з конкурсних торгів  –  
головний бухгалтер    державного підприємства  
«Льодові арени»                     Купрійчук О. В. 
 
Член комітету з конкурсних торгів –  
начальник відділу організації  
будівництва державного підприємства 
«Льодові арени»               Русаков Є.В. 
             

 
 
 

 

 

 


