
ОБГРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» 
м.Запоріжжя; 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04054151; 
1.3. Місцезнаходження: Україна, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 60б; 
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): Харламов Вадим Сергійович, начальник підприємства, 
Україна, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 
років Радянської України, 60б, телефон: (061) 233-30-17, факс: (061) 233-21-12, е-mail: 
ukszap@mail.ru; 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 
02136293; 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного виконавця: протокол № 5/1 від 14.05.2012р.  
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету; 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі: проектні роботи з реконструкції Палацу спорту 
«Юність» в м. Запоріжжя; 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя; 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень-листопад 2012 р. 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 
Дочірнє підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут «Донецький 
Промбудндіпроект» державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»  
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картка платника податків: 33417233; 
4.3. Місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс: Україна, 83004, м. Донецьк, вул. Університетська, 112, тел. +38 (062) 311-24-65, 
т/ф +38 (062) 305-76-88 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: пункт 3 частини 2 статті 39 
Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01.08.2010 р.; нагальної потреби у 
здійсненні  закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, 
які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних 
торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних  ситуацій 
техногенного та природного характеру, а  також наданням у встановленому порядку Україною 
гуманітарної допомоги іншим державам; 
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в 
одного учасника:  

Будівля Палацу спорту  збудована в 1970 році, протягом всього періоду її експлуатації 
жодного разу не проводився капітальний ремонт, та яка на теперішній час являється єдиної 
спортивної критою спорудою, в якій можливо проводити масові спортивні заходи з кількістю 
глядачів більше тисячі осіб. 

Протягом останніх років, внаслідок систематичного замочування несучих конструкції 
будівлі відбулась їх часткова деформація. Стінове огородження будівлі можливо 
охарактеризувати, як непридатне до подальшої експлуатації, та яке не відповідає сучасним 
нормам з енергозбереження. Покриття будівлі виконано з дрібно розмірних азбестоцементних 
плит, які мають пошкодження в місцях спирання на прогони, та створюють загрозу обвалення 
на глядацьку залу та спортивний майданчик. В діючій будівлі Палацу спорту відсутня пожежна 
сигналізація,  внутрішні водонесучі комунікації знаходяться в аварійному стані, мережі 



електропостачання не відповідають сучасним діючим нормам та створюють загрозу виникнення 
пожежі, внаслідок короткого замикання мережі. 

Для  попередження виникнення аварійного стану будівлі Палацу спорту «Юність» 
(покрівля, стінове огородження, колони, ригелі, інженерні комунікації) необхідно терміново 
виконати проектні роботи з посилення несучої спроможності будівельних конструкцій, 
організації відведення дощових вод з покрівлі та відмостки будівлі, для запобігання можливого 
руйнування скляного стінового огородження, та з ціллю енергозбереження виконання 
утеплення фасаду, виконати новий гідроізоляційний шар покрівлі, виконати роботи з 
реконструкції інженерних мереж. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: 
Акт обстеження технічного стану конструкцій будівлі Палацу спорту «Юність», № 11/10 від 

17.04.2012р. 
 
 
Начальник коммунального підприємства  
“Управління капітального будівництва,  
голова комітету з конкурсних торгів                                                                             В.С. Харламов 
 
виконавець: Науменко О.Ю. 
тел.: (061) 2332112 
 


