
           Протокол №  

засідання комітету з конкурсних торгів державного підприємства 
«Льодові арени» 

 

___ _________2012 р.        м. Київ 

ПРИСУТНІ: 

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

2.Секретар комітету з конкурсних торгів – начальник юридичного відділу 
державного підприємства «Льодові арени» Бутенко В. Б. 

3.Член комітету з конкурсних торгів – заступник директора державного 
підприємства «Льодові арени» Русаков Є. В. 

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

5.Член комітету з конкурсних торгів – головний спеціаліст – юрист 
юридичного відділу  державного підприємства «Льодові арени»   

Мироненко О. В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.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. Кривий Ріг, парк ім. Богдана 
Хмельницького  

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. Севастополь, вул. Загородна Балка,1. 

 

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. Кривий Ріг, парк ім. Богдана 
Хмельницького  

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. Севастополь, вул. Загородна Балка,1, 

виявили бажання шість учасників, а саме: 

1.ВБК «Опора» -  по лоту  № 3; 

2.ТОВ «Майстер-Буд» - по лотам № 1, № 2, № 3; 

3.ТОВ «ММК-БУД» - по лотам № 1, № 2, № 3; 

4.ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» - по лотам № 1, № 2, № 3; 

5.ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Центренергобуд» -   по лотам № 1,    
№ 2, № 3; 

6. ТОВ «Архітектура та технології» - по лотам № 1, № 2.  

 

При детальному розгляді кожної наданої пропозиції було виявлене 
наступне: 

ВБК «ОПОРА»  

При розрахунку договірної ціни пропозиції конкурсних торгів    не 
враховано вартість устаткування.  

 

ТОВ «Майстер-Буд» 

Пропозиції конкурсних торгів  надані учасником в повному обсязі та 
відповідають кваліфікаційним критеріям та  умовам документації конкурсних 
торгів. 

ТОВ «ММК-БУД» 

Пропозиції конкурсних торгів  надані учасником в повному обсязі та 
відповідають кваліфікаційним критеріям та  умовам документації конкурсних 
торгів. 

ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» 



Пропозиції конкурсних торгів  надані учасником в повному обсязі та 
відповідають кваліфікаційним критеріям та  умовам документації конкурсних 
торгів. 

 

 

ТОВ «Виробничо - будівельна компанія «Центренергобуд»  

Пропозиції конкурсних торгів  надані учасником в повному обсязі та 
відповідають кваліфікаційним критеріям та  умовам документації конкурсних 
торгів. 

 

ТОВ «Архітектура та технології» 

Відсутній оригінал довідки відповідного уповноваженого державного 
органу про те,що учасника торгів не визнано банкрутом. 

 

 В зв’язку з цим голова комітету з конкурсних торгів М. О. Халаджі 
запропонував відхилити пропозиції конкурсних торгів: 

- ТОВ «ОПОРА» по лоту № 3, як таку, що не відповідає умовам документації 
конкурсних торгів; 

- ТОВ «Архітектура та технології»  по  лотам № 1, № 2, як такі, що не 
відповідають умовам документації конкурсних торгів. 

 

Вирішили: 

1. За результатами розгляду пропозицій  конкурсних торгів учасників 
відповідно до п.3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» відхилити пропозиції конкурсних торгів ВБК «Опора» по лоту  
№ 3 та ТОВ «Архітектура та технології» по лотам №1, № 2.  

2. Повідомити  ВБК «ОПОРА» та ТОВ «Архітектура та технології» про 
відхилення їх пропозицій конкурсних торгів та оприлюднити інформацію про 
відхилення пропозицій відповідно до ст. 10 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель». 

 

 

За прийняті рішення голосували: 

За - п’ять. 



Проти - немає. 

Утримались - немає. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів  –  

директор державного підприємства  

«Льодові арени»               Халаджі М.О. 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів –  

начальник юридичного відділу державного  

підприємства «Льодові арени»             Бутенко В. Б. 

 

 

Член комітету з конкурсних торгів   –  

Заступник директора державного підприємства  

«Льодові арени»                         Русаков Є. В.  

 

Член комітету з конкурсних торгів  –  

головний бухгалтер державного підприємства  

«Льодові арени»                     Купрійчук О. В. 

 

Член комітету з конкурсних торгів –  

головний спеціаліст – юрист  

юридичного відділу державного  

підприємства «Льодові арени»        Мироненко О. В. 

 

 

 

 

 



 

 


