
Оголошення № 286/5/2927-НЕР 
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 

на умовах пайової участі та 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. 
2. Опис предмета конкурсу: 
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України; 
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх 

кількість: лот 1 – м. Житомир, до 30 квартир; лот 2 – м. Одеса, до 40 квартир. 
2.3. термін передачі квартир: до 30.07.2019. 
3. Інформування про процедуру закупівлі: 
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про 

конкурс: www.mil.gov.ua, розділ “Державні закупівлі” – Конкурсна комісія 
з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир; 

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, 
опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/2113-НЕР у газеті 
“Урядовий кур’єр” від 28.03.2019 № 60 (6423). 

4. Результат проведення конкурсу:  
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу 

конкурсну пропозицію: 19.04.2019. 
4.2. конкурс відмінено за лотом 1 – м. Житомир, до 30 квартир – оскільки 

за лотом не подано жодної конкурсної пропозиції. 
5. Інформація про переможців конкурсу: 
Лот 2 – м. Одеса, до 40 квартир: 
Пропозиція 1.2. ТОВ “ФОНД СПРИЯННЯ ДОБУДОВІ”, предмет 

закупівлі: 3 квартири у м. Одеса, вул. Грушевського, 39/3, корпус 3. 
Пропозиція 3.2. ТОВ “РЕЙ-УКРАЇНА”, предмет закупівлі: 8 квартир  

у м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, а саме: житловий будинок № 1 – 4 квартири, 
житловий будинок № 2 – 4 квартири. 

Пропозиція 4.2. ТОВ “ФПГ “БУДОВА”, предмет закупівлі: 4 квартири 
у м. Одеса, вул. Михайлівська, а саме: будинок № 8/3 – 2 квартири, будинок 
№ 8/4 – 1 квартира, будинок № 8/5 – 1 квартира. 

Пропозиція 2.2. ФО Трофимчук Костянтин Вікторович, предмет 
закупівлі: 1 квартира у м. Одеса, вул. Грушевського, 39/3, корп. № 1. 


