
Оголошення № 227/1/216-НЕР  

про проведення конкурсу на закупівлю 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. Реєстраційний рахунок замовника: 35222201018611, 35229301018611, 35225101018611, 

35217001018611. 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, 

ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 

міжміського телефонного зв’язку, e-mail): головний спеціаліст відділу планування та 

організації будівництва Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони 

України Коломійчук Наталія Анатоліївна, тел. (044) 271-12-92; факс: (044) 226-30-03, 

departamentbud@ukr.net. 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ): Міністерство оборони України, 00034022. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

конкурсу: 143 835 (сто сорок три мільйони вісімсот тридцять п’ять тисяч) грн. 00 коп. 

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

www.mil.gov.ua, Розділ “Державні закупівлі” – Конкурсна комісія з відбору пропозицій 

щодо закупівлі квартир. 

4. Інформація про предмет конкурсу:  

4.1. Найменування предмета конкурсу: закупівлю квартир на вторинному ринку в 

регіонах України, закупівлю квартир на умовах пайової участі в регіонах України. 

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин: лот 1 – м. Київ, до 50 квартир; лот 2 – 

Київська область (Києво-Святошинський район, міста Біла Церква, Бровари, Вишгород, 

Ірпінь та Васильків), до 45 квартир; лот 3 – м. Харків, Харківська область, до 20 квартир; 

лот 4 – Житомирська область (міста Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський, Чуднів та 

смт. Вакулинчуки), до 25 квартир; лот 5 – Івано-Франківська область, до 7 квартир; лот 6 

– Одеська область, до 10 квартир; лот 7 – Запорізька область, до 10 квартир. 

4.3. Строк поставки товарів (квартир): закупівля квартир на вторинному ринку – до                     

01 грудня 2015 року; закупівля квартир на умовах пайової участі – до 20 грудня                  

2015 року. 

5. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів. 

6. Подання конкурсних пропозицій:  

6.1. Місце: Повітрофлотський проспект, 28а, м. Київ, 03049, Департамент капітального 

будівництва, 4 поверх, кімната 414. 

6.2. Строк: 28.10.2015 року. 

6.3. Час: до 12:00 год. 

7. Розкриття конкурсних пропозицій: 

7.1. Місце. Повітрофлотський проспект, 28а, м. Київ, 03049, Департамент капітального 

будівництва, 4 поверх, кімната 406. 

7.2. Дата: 28.10.2015 року.  

7.3. Час: о 14.30 год. 

8. Додаткова інформація: Конкурсна документація та зміни до неї розміщуються на веб-сайті 

www.mil.gov.ua, Розділ “Державні закупівлі” – Конкурсна комісія з відбору пропозицій 

щодо закупівлі квартир. Основні умови договору: відповідно до вимог конкурсної 

документації. 

Для одержання перепусток, у разі необхідності отримання конкурсної документації в 
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конкурсних пропозицій, в день, що передує дню розкриття необхідно до 15:00 години 

повідомити кандидатуру представників учасника за тел./факс: 271-12-92; 226-30-03. 

Перепустка надається при наявності паспорта. 

 




