
ІНФОРМАЦІЯ 
щодо проведення у 2015 році процедур закупівлі квартир 

на умовах пайової участі та на вторинному ринку* в регіонах України  

 
Міністерство оборони України має намір для забезпечення житлом 

військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі, учасників 
антитерористичної операції, та членів їх сімей провести у 2015 році закупівлю 
квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України. 

Підстави: постанова Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2011 року        
№ 147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, 
осіб рядового і начальницького складу”; 

наказ Міністерства оборони України від 02.06.2014 № 347 “Про 
затвердження Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з 
відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на 
вторинному ринку в регіонах України ”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 19.06.2014 за № 657/25434.  

Джерело фінансування: загальний та спеціальний фонд державного 
бюджету. 

Міністерство оборони України планує здійснити закупівлю квартир в 
наступних регіонах України: 

м. Київ – 40/160, Київська обл. – 30/120, м. Вінниця, Вінницька обл. – 40/90, 
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл. – 20/40, м. Житомир, Житомирська 
обл. – 30/50, м. Запоріжжя, Запорізька обл. – 20/30, м. Львів, Львівська обл. – 30/70, 
м. Миколаїв, Миколаївська обл. – 30/50, м. Одеса, Одеська обл. – 40/90, м. Рівне – 
20/30, м. Суми, Сумська обл. – 20/40, м. Харків, Харківська обл. – 30/70, м. Херсон, 
Херсонська обл. – 20/40, м. Чернігів – 20/50 (в чисельнику вказано кількість 
квартир, що планується закупити на вторинному ринку, в знаменнику – кількість 
квартир, що планується закупити на умовах пайової участі). 

При закупівлі квартир на умовах пайової участі в об’єкті будівництва 
(будинку) повинно бути виконано робіт та документально підтверджено не менше 
70% загальної вартості будівництва на початок проведення конкурсу. 

При закупівлі квартир на вторинному ринку, квартири, що пропонуються до 
придбання, повинні бути повністю оздоблені та готові до заселення (під ключ). 

Всі квартири, що пропонуються до закупівлі повинні відповідати вимогам 
державних будівельних норм України. 

З метою проведення моніторингу кількісних та вартісних показників 
закупівлі квартир пропонується інформацію щодо наявності кількості квартир, їх 
технічних характеристик, вартісних показників 1 квадратного метра загальної 
площі житла та інше, надавати на електронну адресу Департаменту капітального 
будівництва Міністерства оборони України (departamentbud@ukr.net), або поштову 
адресу: 03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28а. 

 

*Під поняттям “вторинний ринок” вбачається новозбудоване житло, 
власністю якого є компанія-забудовник з отриманою декларацією. 
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