
ОГОЛОШЕННЯ №286/11/221-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, 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. 

3.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  

закупівля квартир на вторинному ринку – до 01 грудня 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: № 227/1/216-НЕР, опублікованого у газеті 

“Народна армія” від 16.10.2015 року № 83 (5418). 

5. Результат проведення процедури закупівлі:  

5.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 

11.11.2015 року. 

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

5.2.1. Дата прийняття рішення: 11.11.2015 року. 

5.2.2. Причина:  

за лотом 1 – у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;  

за лотом 2 – визнати таким, що не відбувся, у зв’язку з неможливістю забезпечення рівних 

умов для всіх учасників та об’єктивного вибору переможця (переможців). 

за лотом 3 – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій. 

6. Ціна найбільш економічно вигідних конкурсних пропозицій:  

за лотом 4:  

– 14 178 323 (чотирнадцять мільйонів сто сімдесят вісім тисяч триста двадцять три) грн. 

20 коп. з ПДВ (9 740,00 грн./м
2 
(з ПДВ)); 

‒ 428 648 (чотириста двадцять вісім тисяч шістсот сорок вісім) грн. 00 коп. без ПДВ 

(9 742,00 грн. грн./м
2 
(без ПДВ)); 

за лотом 5:  

– 3 679 000 (три мільйони шістсот сімдесят дев’ять тисяч) грн. 00 коп. без ПДВ                 

(10 000,00 грн./м
2 
(без ПДВ)); 

– 799 399 (сімсот дев’яносто дев’ять тисяч триста дев’яносто дев’ять) грн. 50 коп. без 

ПДВ (10 005,00 грн./м
2 

(без ПДВ)); 

за лотом 6: 

 – 6 957 036 (шість мільйонів дев’ятсот п’ятдесят сім тисяч тридцять шість) грн. 00 коп. 

без ПДВ (9 990,00 грн./м
2 
(без ПДВ)); 
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за лотом 7: 

 – 6 700 305 (шість мільйонів сімсот тисяч триста п’ять) грн. 00 коп. без ПДВ                        

(10 550,00 грн./м
2 
(без ПДВ)); 

 

7. Інформація про переможця конкурсу:  

за лотом 4: 

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

відповідальністю “Будівельна компанія “Київєврокредит Буд”; 
7.2.1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 35905517. 

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

11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Шолом-Алейхема, будинок 62; 
 

7.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа РОМАНЮК Анатолій 

Васильович; 

7.2.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2205711110. 

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

11706, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, будинок 9,                

кв. 54; 
 

за лотом 5: 

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

відповідальністю Агропромисловий комплекс “Доброта” 

7.2.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30953524. 

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

78217, Івано-Франківська область, Коломийський р-н, с. Сопів, вул. Коломийська, 

будинок 35; 
 

7.1.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа ЗЕМЛЯНСЬКА Галина 

Степанівна 

7.2.4. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2393703744. 

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

78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Скуби, будинок 8; 
 

за лотом 6: 

7.1.5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Спільне Українсько-Швейцарське 

підприємство “ХІЛЬМАК” (товариство з обмеженою відповідальністю). 

7.2.5. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 14368399. 

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

65029, Одеська область, м. Одеса, вул. Пішонівська, будинок 30; 
 

за лотом 7: 

7.1.6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа-підприємець ФОКАРДІ 

Олексій Коррадович. 

7.2.6. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2920300933. 

7.3.6. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): 

72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Леніна, будинок 123, квартира 120. 
 

 

 


	3.3. Строк поставки товарів або надання послуг:



