
ОГОЛОШЕННЯ №227/1/2643-НЕР  

про результати проведення конкурсу 

щодо закупівлі квартир на вторинному ринку  

в регіонах України  
 

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: закупівля квартир на вторинному ринку в 

регіонах України.  

3.2. Кількість та місце поставки товарів чи надання послуг: лот 1 – м. Київ-, до                 

50 квартир; лот 2 – Київська область-, до 30 квартир; лот 3 – Київська область 

(Києво-Святошинський р-н та м. Васильків)-, до 27 квартир; лот 4 – Київська 

область (м. Біла Церква)-, до 15 квартир; лот 5 – Київська область (м. Бориспіль та 

м. Бровари)-, до 15 квартир; лот 6 – м. Вінниця-, до 85 квартир; лот 7 – Вінницька 

область-, до 50 квартир; лот 8 – м. Дніпропетровськ-, до 24 квартири; лот 9 – 

Дніпропетровська область-, до 20 квартир; лот 10 – Донецька область                             

(м. Артемівськ)-, до 20 квартир; лот 11 – Донецька область (м. Краматорськ)-, до           

20 квартир; лот 12 – Донецька область (м. Костянтинівка)-, до 20 квартир; лот 13 – 

м. Житомир-, до 45 квартир; лот 14 – Житомирська область-, до 20 квартир;             

лот 15 – Івано-Франківська область-, до 20 квартир; лот 16 – Закарпатська область 

(м. Мукачево)-, до 3 квартир; лот 17 – Закарпатська область (м. Ужгород)-, до                  

4 квартир; лот 18 – м. Львів-, до 50 квартир; лот 19 – Львівська область-, до                

10 квартир лот 20 – м. Миколаїв-, до 39 квартир; лот 21 – Миколаївська область-, 

до 95 квартир; лот 22 – м. Одеса-, до 50 квартир; лот 23 – Одеська область-, до             

95 квартир; лот 24 – м. Полтава-, до 30 квартир; лот 25 – м. Рівне-, до 50 квартир; 

лот 26 – Рівненська область-, до 20 квартир; лот 27 – м. Суми-, до 40 квартир;            

лот 28 – Сумська область-, до 25 квартир; лот 29 – м. Харків, Харківська область -, 

до 30 квартир; лот 30 – м. Херсон, Херсонська область-, до 20 квартир; лот 31 –              

м. Чернігів-, до 50 квартир. 

3.3. Строк поставки товарів або надання послуг: до 15 жовтня 2015 року. 

4. Інформування про процедуру закупівлі: 

4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: 

www.mil.gov.ua, розділ “Державні закупівлі”. 

4.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в засобах масової інформації: № 227/1/2424-НЕР у газеті “Народна 

армія” від 14.08.2015 року № 74 (5409). 

5. Результат проведення процедури закупівлі: 

5.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну 

пропозицію: 02.09.2015 року. 

5.2. Конкурс відмінено чи визнано таким, що не відбувся:  

5.2.1. Дата прийняття рішення: 02.09.2015 року. 

5.2.2. Причина: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30 та 31 – 

у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій; за 

лотами 10, 18, 23, 28 та 29 – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.  

6. Ціна найбільш економічно вигідних конкурсних пропозицій:  

за лотом 2 – 24 670 260 (двадцять чотири мільйони шістсот сімдесят тисяч двісті 

шістдесят)грн. 00 коп. без ПДВ (13 800,00 грн./м
2 

(без ПДВ)); 
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за лотом 3 – 12 912 355 (дванадцять мільйонів дев’ятсот дванадцять тисяч 

триста п’ятдесят п’ять) грн. 00 коп. без ПДВ (13 850,00 грн./м
2 

(без ПДВ)); 

за лотом 9 – 9 560 565 (дев’ять мільйонів п’ятсот шістдесят тисяч п’ятсот 

шістдесят п’ять) грн. 00 коп. без ПДВ (10 050,00 грн./м
2 
(без ПДВ)); 

за лотом 15 – 3 376 527 (три мільйони триста сімдесят шість тисяч п’ятсот 

двадцять сім) грн. 00 коп. без ПДВ (9 870,00 грн./м
2 

(без ПДВ)); 

за лотом 19 – 10 715 430 (десять мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч чотириста 

тридцять) грн. 00 коп. без ПДВ (10 450,00 грн./м
2 
(без ПДВ)). 

 

7. Інформація про переможця конкурсу:  

за лотом 2: 

7.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа Кривобок Тетяна 

Доріївна; 

7.2.1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 3047714148; 

7.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 8, корп. 3, кв. 28; 
 

за лотом 3: 

7.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Будівельна сервісна компанія “УКРАЇНА”. 

7.2.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36971905. 

7.3.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 02002, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1-А, 

офіс 291; 
 

за лотом 9: 

7.1.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “ДИКОЛ”. 

7.2.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 23204797. 

7.3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Будівельна, 8Б. 
 

за лотом 15: 

7.1.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Дочірнє підприємство “РАЙБУД” 

Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислового комплексу 

“ДОБРОТА”. 

7.2.4. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 31774054. 

7.3.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 78217, Івано-Франківська область, Коломийський р-н, с. Сопів,                     

вул. Коломийська, 35; 
 

за лотом 19: 

7.1.5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 

відповідальністю “ЯНТАР”. 

7.2.5. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 19141186. 

7.3.5. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 81652, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Чорновола Вяч., 14-А. 

 




