
ОГОЛОШЕННЯ № 227/1/4772-НЕР  
про результати  проведення конкурсу  

на закупівлю іншого нерухомого майна (квартир) 
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Міністерство оборони України 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022 
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 
Міністерство оборони України, 00034022 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України 
3. Інформація про предмет закупівлі:  
3.1. Найменування предмета закупівлі: 70.12.1 послуги з закупівлі і продажу власної нерухомості 
(придбання нерухомого майна (квартири) на вторинному ринку в регіонах України) 
3.2. Кількість та місце поставки товарів чи надання послуг: Лот №1 – м. Київ, до 10 квартир;         
Лот № 2 – Київська область (Обухівський  та/або Бородянський райони та/або м. Ірпінь та/або 
м. Буча та/або смт. Гостомель та/або смт. Коцюбинське), до 16  квартир; Лот № 3 – м. Вінниця, 
до 2  квартир; Лот № 4 –м. Севастополь, до 10  квартир; Лот № 5 – м. Керч Автономної 
Республіки Крим, до 6  квартир; Лот №6 – Львівська область (смт Шкло Яворівського району 
та/або м. Радехів), до 37 квартир; Лот №7 – м. Первомайськ Миколаївської обл., до 38 квартир; 
Лот №8 – м. Шепетівка Хмельницької обл., до 34 квартир; Лот №9 – Волинська область          
(м. Луцьк та/ або м. Володимир-Волинський), до 5 квартир. 
3.3. Строк поставки товарів або надання послуг: до 27 грудня 2012 року. (рішення конкурсної 
комісії, протокол від 21.12.12 № 7)  
4. Інформування про процедуру закупівлі: 
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: 
http://www.mil.gov.ua/ , розділ “Державні закупівлі” 
4.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 
засобах масової інформації: 24.11.2012, №227/1/4181-НЕР, Центральний друкований орган 
Міністерства оборони України – газета “Народна армія” від №216-217 (5068-5069). 
5. Результат проведення процедури закупівлі: 
5.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію:  
за лотами № 6, № 7,  № 9 –  21.12.12; 
5.2. Конкурс відмінено чи визнано таким, що не відбувся: за лотами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 8.   
5.2.1. Дата прийняття рішення: 18.12.12, 21.12. 12. 
5.2.2. Причина:  
- за лотами № 1, № 2 - відхилено всі конкурсні пропозиції; 
- за лотами № 3, № 5 - для участі у конкурсі подано менше двох конкурсних пропозиції учасників; 
- за лотом № 4 - ціна найбільш вигідної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на 
фінансування закупівлі; 
- за лотом № 8 - до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників; 
6. Ціна найбільш економічно вигідних конкурсних пропозицій; 
за лотом № 6 – 12 306 078,00 грн. з ПДВ, (4 980,00 грн./м2); 
за лотом № 7 – 10 706 720,00  грн. без ПДВ (4 880,00 грн./м2); 
за лотом № 9 – 1 447 647,3 грн. з ПДВ, (4 929,00 грн./м2). 
7. Інформація про переможця торгів: 
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: 
за лотом № 6 – Дочірнє підприємство “Західбудсервіс” відкритого акціонерного товариства 
“Яворівбуд”; 
за лотом № 7 – Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська торгово-будівельна група”.  
за лотом № 9 – Публічне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж № 536» 
7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 
за лотом № 6 – 25556388; 
за лотом № 7 – 36187601; 
за лотом № 9 – 30248307. 
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): 
за лотом № 6 – 81053, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 8д; 

  за лотом № 7 – 04212 , м Київ, вул. Богатирська, 2, кв.65. 
  за лотом № 9 – 43005, м. Луцьк, вул. Клима Савура, 29 
   

 


