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ЗМІНИ
до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної 

комісії Міністерства оборони України від 05.09.14 № 228/ПАЙ/01, з проведення 
конкурсу на закупівлю квартир на умовах пайової участі в регіонах України

І.  Підпункт  “місце,  кількість,  обсяг  поставки  товарів  (надання  послуг, 
виконання  робіт)”  пункту  2  “Інформація  про  предмет  закупівлі”  розділу  І 
“Загальні положення” викласти у наступній редакції:

“лот  1 –  Київська  область (Києво-Святошинський,  Васильківський, 
Броварський, Бориспільський, Обухівський райони,  м. Вишгород та м. Ірпінь) 
до 70 квартир;  лот 2 – Одеська область, до 50 квартир; лот 3 – Миколаївська 
область, до 40 квартир;  лот 4 – Харківська область,  до 30 квартир;  лот  5 – 
Львівська область, до 25 квартир;  лот  6 – Вінницька область, до 15 квартир; 
лот 7 – м. Рівне, до 10 квартир”.

ІІ. Абзац третій пункту тринадцятого “Інформація про необхідні технічні, 
якісні  та  кількісні  характеристики  предмета  закупівлі”  розділу  І  “Загальні 
положення” викласти у наступній редакції, а саме:

“лот  1 –  Київська  область (Києво-Святошинський,  Васильківський, 
Броварський, Бориспільський, Обухівський райони, м. Вишгород та м. Ірпінь), 
до 70 квартир;  лот 2 – Одеська область, до 50 квартир; лот 3 – Миколаївська 
область, до 40 квартир;  лот 4 – Харківська область,  до 30 квартир;  лот  5 – 
Львівська область, до 25 квартир;  лот  6 – Вінницька область, до 15 квартир; 
лот 7 – м. Рівне, до 10 квартир”.

ІІІ.  Абзац  перший  пункту  чотирнадцятого  “Опис  окремої  частини 
(частин)  предмета  закупівлі,  щодо  яких  можуть  бути  подані  конкурсні 
пропозиції” розділу І  “Загальні  положення” викласти у наступній редакції,  а 
саме:

“Предмет закупівлі ділиться на лоти, а саме:
№ лоту Найменування населених пунктів Кількість квартир (у тому 

числі 1-кімнатні; 2-х 
кімнатні; 3-х кімнатні;)

лот 1 Київська область (Києво-Святошинський, 
Васильківський, Броварський, Бориспільський, 

до 70



Обухівський райони, м. Вишгород та м. Ірпінь)
лот 2 Одеська область до 50
лот 3 Миколаївська область до 40
лот 4 Харківська область до 30
лот 5 Львівська область до 25
лот 6 Вінницька область до 15
лот 7 м. Рівне  до 10

ІV.  Підпункт  “кінцевий  строк  подання  конкурсних  пропозицій  (дата, 
час)” пункту  шістнадцятого “Спосіб,  місце  та  кінцевий  строк  подання 
пропозицій  конкурсних  торгів розділу  І  “Загальні  положення”  викласти  у 
наступній редакції:

“Дата: 03.10.2014 року, час: 12:00”.

V.  Підпункт  “Дата  та  час  розкриття  конкурсних  пропозицій” пункту 
сімнадцятого “Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій” розділу І 
“Загальні положення” викласти у наступній редакції:

“Дата: 03.10.2014 року, час: 16:00”.
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