
ОГОЛОШЕННЯ №227/1/75-НЕР  
про результати проведення конкурсу 

щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та  
на умовах пайової участі 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, закупівля квартир на умовах пайової участі в регіонах України.  
3.2. Кількість та місце поставки товарів чи надання послуг: лот 1 – м. Київ 
(Святошинський та Шевченківський райони)- до 40 квартир; лот 2 – м. Київ 
(Солом’янський та Голосіївський райони)- до 40 квартир; лот 3 – м. Київ 
(Оболонський та Подільський райони)- до 40 квартир; лот 4 – м. Київ (Деснянський 
та Печерський райони)- до 40 квартир; лот 5 – м. Київ (Дарницький та Дніпровський 
райони)- до 40 квартир; лот 6 – Київська область (смт. Гостомель та                                
смт Коцюбинське)-, до 10 квартир; лот 7 – Київська область (м. Вишгород та                  
м. Ірпінь)- до 10 квартир; лот 8 – Київська область (Києво-Святошинський район)- 
до 20 квартир; лот 9 – Київська область (м. Васильків та м. Біла Церква)- до                   
15 квартир; лот 10 – Київська область (м. Бориспіль та м. Бровари)- до 11 квартир;         
лот 11 – м. Вінниця - до 85 квартир; лот 12  – Вінницька область- до 50 квартир; 
лот 13 – м. Дніпропетровськ- до 21 квартир; лот 14 – Дніпропетровська область- до 
20 квартир; лот 15 – Донецька область (м. Артемівськ)- до 15 квартир; лот 16 – 
Донецька область (м. Краматорськ)- до 15 квартир; лот 17 – Донецька область              
(м. Костянтинівка)- до 15 квартир; лот 18  – м. Житомир- до 45 квартир; лот 19 – 
Житомирська область- до 20 квартир; лот 20  – Івано-Франківська область та                  
м. Івано-Франківськ- до 20 квартир; лот 21 – Закарпатська область (м. Мукачево)- до 
3 квартир; лот 22 – Закарпатська область (м. Ужгород)- до 4 квартир; лот 23–               
м. Львів- до 50 квартир; лот 24 – Львівська область- до 30 квартир; лот 25 –                 
м. Миколаїв- до 35 квартир; лот 26 – Миколаївська область- до 95 квартир;                  
лот 27 – м. Одеса- до 50 квартир; лот 28 – Одеська область- до 95 квартир;                
лот 29 – м. Полтава- до 10 квартир; лот 30 – Полтавська область- до 20 квартир; 
лот 31 – м. Рівне- до 35 квартир; лот 32 – Рівненська область- до 20 квартир;             
лот 33– м. Суми- до 30 квартир; лот 34 – Сумська область- до 25 квартир; лот 35– 
м. Тернопіль- до 15 квартир; лот 36 – Тернопільська область- до 10 квартир; лот 37 
– м. Харків- до 50 квартир; лот 38 – Харківська область- до 30 квартир; лот 39 –          
м. Хмельницький- до 15 квартир; лот 40 – Хмельницька область- до 10 квартир; 
лот 41 – м. Чернігів- до 40 квартир. 
3.3. Строк поставки товарів або надання послуг: Закупівля квартир на вторинному 
ринку – до 30 жовтня 2015 р.; закупівля квартир на умовах пайової участі – до                
20 грудня 2015 р. 
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: № 227/1/2562-НЕР у газеті “Народна 
армія” від 28.08.2015 року № 76 (5411). 
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5. Результат проведення процедури закупівлі:  
5.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну 
пропозицію: 22.09.2015 року. 
5.2. Конкурс відмінено чи визнано таким, що не відбувся:  
5.2.1. Дата прийняття рішення: 22.09.2015 року. 
5.2.2. Причина: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
35, 36, 37, 39, 40 та 41 – у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох 
конкурсних пропозицій; за лотами 5, 14, 15, 23, 34 та 38 – у зв’язку з відхиленням всіх 
конкурсних пропозицій.  
6. Ціна найбільш економічно вигідних конкурсних пропозицій:  
за лотом 8 – 17 844 780 (сімнадцять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі  
сімсот вісімдесят) грн. 00 коп. без ПДВ (13 800,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
за лотом 9 – 12 764 350 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі 
триста п’ятдесят) грн. 00 коп. без ПДВ (14 500,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
за лотом 10 – 12 058 200 (дванадцять мільйонів п’ятдесят вісім тисяч двісті) грн. 
00 коп. без ПДВ (14 000,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
за лотом 24 – 6 447 420 (шість мільйонів чотириста сорок сім тисяч чотириста 
двадцять) грн. 00 коп. без ПДВ (10 200,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
за лотом 28: 
- 34 086 990 (тридцять чотири мільйони вісімдесят шість тисяч дев’ятсот 
дев’яносто) грн. 00 коп. без ПДВ (10 700,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
- 16 230 192 (шістнадцять мільйонів двісті тридцять тисяч сто дев’яносто дві) 
грн. 00 коп. без ПДВ (10 420,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
- 361 570 (триста шістдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят) грн. 00 коп. без ПДВ 
(10 450,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
за лотом 32: 11 504 278 (одинадцять мільйонів п’ятсот чотири тисячі двісті 
сімдесят вісім) грн. 00 коп. без ПДВ (11 140,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
за лотом 33: 25 332 641 (двадцять п’ять мільйонів триста тридцять дві тисячі 
шістсот сорок одна) грн. 46 коп. з ПДВ (10 426,50 грн./м2 (з ПДВ)). 
 

7. Інформація про переможця конкурсу:  
за лотом 8: 
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 9: 
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 10: 
7.1.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство 
“Агробудмеханізація”. 
7.2.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 13708491. 
7.3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи): 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 76-А; 
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за лотом 24: 
7.1.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 
відповідальністю “ДС-Екологія”. 
7.2.4. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 38302371. 
7.3.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи): 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шевченка, буд. 36; 
 

за лотом 28: 
7.1.5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 
КООПЕРАТИВ “ГРАНІТ”. 
7.2.5. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 35131579. 
7.3.5. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи): 65037, Одеська область, Овідіопольський р-н, с. Чорноморка,                
вул. Мастерська, 2/8; 
 

7.1.6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство “Науково-
технічне виробниче підприємство ІНІЦІАТИВА ”. 
7.2.6. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 35641717. 
7.3.6. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи): 65010, Одеська область, м. Одеса, пр-т. Адміральський, буд. 33А; 
 

7.1.7. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство 
“Будівельна компанія “БУДМОНТАЖ-98 ”. 
7.2.7. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36553826. 
7.3.7. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи): 65059, Одеська область, м. Одеса, пр-т. Адміральський, буд. 33А; 
 

за лотом 32: 
7.1.8. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою 
відповідальністю “НЕШКІДЛИВІ ТЕХНОЛОГІЇІ ПРОДУКТИ “ГРІН ОУЛ”. 
7.2.8. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 31640861. 
7.3.8. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи): 33010, м. Рівне, вул. Макарова, 16; 
 

за лотом 33: 
7.1.9. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство 
“СУМБУД”. 
7.2.9. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 14017843. 
7.3.9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи): 40030, Сумська область, м. Суми, вул. Петропавлівська, 86. 
 
 


