
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

1. Замовник:  
1.1. Найменування -  Управління  капітального  будівництва  Донецької  міськради 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 04011880 
1.3. Місцезнаходження -  83001,  м.Донецьк, пр.Маяковського, 23 
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) – Пономарь  Юрій  Феліксович,  заступник  начальника  управління, 
голова  комітету   конкурсних  торгів,  83000,  м.Донецьк,  пр.Маяковського, 23, каб.109, 
 тел. (062) 338-12-16,  телефакс  (062) 305-40-80, e-mail:  tender@ivc.com.ua 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 
замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) – Національне  агентство  
з  питань  підготовки  та  проведення  в  Україні  фінальної  частини  чемпіонату  Європи  
2012  року  з  футболу  та  реалізації  інфраструктурних  проектів, код  37026967 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника -  04.07.2011 р. 

 
2. Джерело фінансування  закупівлі -  Державний  бюджет 

 
3. Інформація про предмет закупівлі : 
3.1. Найменування  предмета  закупівлі  –     роботи з  реконструкції  в  м.Донецьку  

Палацу  спорту  «Дружба»,  просп.Ілліча, 93а (завершення  робіт) 
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг – будівельні  роботи 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг-  м.Донецьк 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання  послуг – ІІ півріччя 2011р. 
 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -  

Колективне підприємство «Трест Донецькметалургбуд»   
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер - 01236710 
4.3. Місцезнаходження  юридичної  особи  або  місце  проживання  фізичної  особи, 

телефон, телефакс -   83086,  м.Донецьк,  вул.Кобозева,3,  тел. (062) 305-26-65, 
 телефакс (062)304-43-14  
 

5. Умови застосування  процедури закупівлі  в одного учасника –   п.п.3  п.2  
статті 39  Закону  України  від  01.06.2010 р. № 2289-VI  «Про здійснення  державних  
закупівель» - виникнення  термінової  потреби  щодо  завершення  робіт з  реконструкції   в  
м.Донецьку  Палацу  спорту  «Дружба»,  просп.Ілліча,  93а,  що  пов’язано  із  забезпеченням  
завдань  та заходів  Державної  цільової   соціальної  програми  «Хокей  України»,  яка  
затверджена  Постановою Кабінету Міністрів України  від  03.10.2007р.  №1194 (із  змінами,  
внесеними  згідно  з Постановами  КМУ  №810 від 11.08.2010 р.  і  №962 від 12.10.2010 р.) та 
згідно із  п.п.13 п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011р. №334  

 



6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури 
закупівлі  в  одного учасника –   нагальна  потреба  термінового  виконання  робіт  з  
реконструкції  в  м.Донецьку Палацу спорту «Дружба», просп.Ілліча, 93а(завершення робіт), 
 що пов’язано  із забезпеченням  завдань  та  заходів Державної  цільової соціальної  програми  
«Хокей України», яка затверджена Постановою Кабінету  Міністрів України  від  03.10.2007р. 
№1194 (із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановами  КМУ  №810 від 11.08.2010 р.  і  №962 
від 12.10.2010 р)., згідно  із  п.п.13 п.2 Постанови Кабінету  Міністрів  України  від 28.03.2011р. 
№334  та  відповідно  до  п.п.3 п. 2 статті 39 Закону України  від 01.06.2010 р. № 2289-VI «Про 
здійснення  державних  закупівель» .  

Роботи з реконструкції  в  м.Донецьку  Палацу  спорту  «Дружба»,  просп.Ілліча, 93а 
виконувалися  Колективним підприємством «Трест Донецькметалургбуд», згідно проведеній 
процедурі  закупівлі –  в одного учасника  (звіт про проведення закупівлі в одного учасника  
від 27.12.2010р. № 28/5,  лист-погодження Мінекономіки України  №2321 від 15.12.2010р.) та 
укладеному договору  від 23.12.2010р.  В  ході проведення  робіт  було з'ясовано, що  для  
уведення  цього  об'єкту  до  експлуатації,  завершення  робіт  з  реконструкції  в  м.Донецьку  
Палацу  спорту  «Дружба»,  просп.Ілліча, 93а, потребує  виконання  ряду  будівельно-
монтажних  робіт,  а саме : монтажу системи обмерзання, прокладення  трубопроводів  від  
узла  теплопостачання  до  машинного відділення, улаштування  системи теплопостачання 
припливної установки системи кліматізації  та 2-го контуру  охолодження конденсаторів  
холодильних  машин  льодового поля,  монтаж устаткування  та  виконання  пуско-
налагоджувальних  робіт. В  зв'язку із нагальною потребою  термінового виконання  робіт  з 
реконструкції  в м.Донецьку Палацу спорту «Дружба», просп.Ілліча, 93а(завершення робіт), що 
пов’язано  із забезпеченням  завдань  та  заходів  Державної  цільової  соціальної  програми  
«Хокей  України»,  яка  затверджена  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  
03.10.2007р. №1194 (із  змінами,  внесеними згідно з Постановами  КМУ  №810 від 11.08.2010 р. 
і  №962 від 12.10.2010 р.), згідно  із  п.п.13 п.2 Постанови Кабінету  Міністрів  України  від 
28.03.2011р. №334  та  відповідно до п.п.3 п. 2 статті 39 Закону України  від 01.06.2010 р.  № 
2289-VI «Про здійснення  державних  закупівель», було  обрано  процедуру  закупівлі – в одного 
учасника .    

 
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури 

закупівлі  - 1) Державна   цільова   соціальна  програма  «Хокей  України», яка  затверджена  
Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  03.10.2007р. №1194  (із  змінами,  внесеними  
згідно  з  Постановами  КМУ  №810  від  11.08.2010 р.  і  №962 від 12.10.2010 р.); 
                     2)  Постанова Кабінету  Міністрів України  від 28.03.2011р. №334;  

         3) п.п.3 п.2 статті 39 Закону України  від 01.06.2010 р. № 2289-VI  «Про здійснення  
державних  закупівель»  
 
 
 
Заступник  начальника  управління,            Пономарь  Ю.Ф. 
голова  комітету  конкурсних  торгів  

  
 
 
 
 
 
 
 


