
ОГОЛОШЕННЯ №227/1/3196-НЕР 
про результати проведення конкурсу

на закупівлю 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. Процедура закупівлі: конкурс.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі:  закупівля квартир на вторинному ринку в  
регіонах України.
4.2.  Кількість  та  місце  поставки  товарів  чи  надання  послуг:  лот  1 –  Київська 
область,  до  20  квартир;  лот  2 –  Одеська  область,  до  50  квартир;  лот  3 – 
Миколаївська  область,  до  40  квартир;  лот  4 –  Харківська  область,  до 
30 квартир; лот 5 – Дніпропетровська область, до 20 квартир, лот 6 – Львівська 
область, до 20 квартир,  лот 7 –  м. Чернігів, до 30 квартир,  лот 8 –  Вінницька 
область, до 15 квартир, лот 9 – м. Рівне, до 10 квартир; лот 10 – м. Чернівці, до 
5 квартир.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: 
www  .  mil  .  gov  .  ua  , розділ “Державні закупівлі”.
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,  
опублікованого в засобах масової інформації: № 227/1/2697-НЕР у газеті “Народна 
армія” від 09.09.2014 року № 54 (5287).
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1.  Дата  визначення  переможця  конкурсу,  який  подав  найвигіднішу  конкурсну 
пропозицію:.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:.
6.3.  Конкурс  відмінено  чи  визнано  таким,  що не  відбувся:  конкурс  відмінено за 
лотами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10.
6.3.1. Дата прийняття рішення: 14.10.2014 року.
6.3.2. Причина: за лотами: за лотами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 та 10 – у зв’язку з поданням 
для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;  за лотом 6 – у зв’язку з 
відхиленням всіх конкурсних пропозицій.
7. Ціна договору про закупівлю:.
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:.
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:.
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи):.

http://www.mil.gov.ua/

