
ОГОЛОШЕННЯ №227/1/215-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                        

100 квартир; лот 2 – Київська область, до 195 квартир; лот 3 – м. Вінниця, Вінницька 

область, до 70 квартир; лот 4 – м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, до                     

40 квартир; лот 5 – Донецька область (м. Артемівськ, м. Краматорськ та                                       
м. Костянтинівка), до 30 квартир; лот 6 – м. Житомир, Житомирська область, до                         

40 квартир; лот 7 – м. Запоріжжя, Запорізька область, до 20 квартир; лот 8 – м. Івано-

Франківськ, Івано-Франківська область, до 20 квартир; лот 9 – Закарпатська область, до               

7 квартир; лот 10 – м. Львів, до 50 квартир; лот 11 – Львівська область, до 30 квартир;  

лот 12 – м. Миколаїв, Миколаївська область, до 30 квартир; лот 13 – м. Одеса, до                       

30 квартир; лот 14 – Одеська область, до 60 квартир; лот 15 – м. Полтава, Полтавська 

область, до 30 квартир; лот 16 – м. Рівне, Рівненська область, до 40 квартир; лот 17 –               

м. Суми, Сумська область, до 20 квартир; лот 18 – м. Тернопіль, Тернопільська область, 

до 25 квартир; лот 19 – м. Харків, Харківська область, до 60 квартир; лот 20 – м. Херсон, 
Херсонська область, до 10 квартир; лот 21 – м. Хмельницький, Хмельницька область, до 

25 квартир; лот 22 – м. Черкаси, Черкаська область, до 15 квартир; лот 23 – м. Чернігів, 

до 20 квартир. 

3.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  

закупівля квартир на вторинному ринку – до 20 листопада 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: № 227/1/71-НЕР, опублікованого у газеті 

“Народна армія” від 16.09.2015 року № 79 (5414). 

5. Результат проведення процедури закупівлі:  

5.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну 

пропозицію: 09.10.2015 року. 

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

5.2.1. Дата прийняття рішення: 09.10.2015 року. 

5.2.2. Причина:  

за лотами 7, 13, 20, 22 та 23 – у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох 

конкурсних пропозицій;  

за лотами 1, 3, 4, 6, 12, 17, 18, 19 та 21 – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних 

пропозицій.  

6. Ціна найбільш економічно вигідних конкурсних пропозицій:  

за лотом 2: 

 – 29 661 720 (двадцять дев’ять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча сімсот 

двадцять) грн. 00 коп. без ПДВ (13 800,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
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– 8 023 065 (вісім мільйонів двадцять три тисячі шістдесят п’ять ) грн. 00 коп. з 

ПДВ (10 950,00 грн./м2 (з ПДВ)); 

– 28 728 840 (двадцять вісім мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот сорок) 

грн. 00 коп. з ПДВ (13 800,00 грн./м2 (з ПДВ)); 

– 45 316 700 (сорок п’ять мільйонів триста шістнадцять тисяч сімсот) грн. 00 коп. з 

ПДВ (14 300,00 грн./м2 (з ПДВ)); 

– 39 684 105 (тридцять дев’ять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі сто п’ять) 
грн. 00 коп. з ПДВ (13 700,00 грн./м2 (з ПДВ)); 
 

за лотом 5:  

– 606 050 (шістсот шість тисяч п’ятдесят) грн. 00 коп. без ПДВ (11 500,00 грн./м2      

(без ПДВ)); 

– 758 178 (сімсот п’ятдесят вісім тисяч сто сімдесят вісім) грн. 00 коп. без ПДВ        

(11 540,00 грн./м2 (без ПДВ)); 

– 418 176 (чотириста вісімнадцять тисяч сто сімдесят шість) грн. 00 коп. без ПДВ        

(11 520,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
 

за лотом 8:  

– 19 329 945 (дев’ятнадцять мільйонів триста двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот 

сорок п’ять) грн. 00 коп. без ПДВ (9 770,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
 

за лотом 9:  

– 4 736 013 (чотири мільйони сімсот тридцять шість тисяч тринадцять) грн. 20 коп. 

без ПДВ (9 628,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
 

за лотом 10: 

 – 31 320 720 (тридцять один мільйон триста двадцять тисяч сімсот двадцять) грн.      

00 коп. без ПДВ (12 300,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
 

за лотом 11: 

 – 2 120 000,00 (два мільйони сто двадцять тисяч) грн. 00 коп. без ПДВ                        

(10 000,00 грн./м2 (без ПДВ)); 

– 8 806 824 (вісім мільйонів вісімсот шість тисяч вісімсот двадцять чотири) грн.                

00 коп. без ПДВ (10 088,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
 

за лотом 14: 

 – 28 796 910 (двадцять вісім мільйонів сімсот дев’яносто шість тисяч дев’ятсот 

десять) грн. 00 коп. без ПДВ (10 700,00 грн./м2 (без ПДВ)); 

– 2 061 972 (два мільйони шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят дві) грн.               

60 коп. без ПДВ (10 740,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
 

за лотом 15: 

 – 16 279 760 (шістнадцять мільйонів двісті сімдесят дев’ять тисяч сімсот шістдесят) 

грн. 00 коп. без ПДВ (9 800,00 грн./м2 (без ПДВ)); 

– 650 428 (шістсот п’ятдесят тисяч чотириста двадцять вісім) грн. 80 коп. без ПДВ 

(9 679,00 грн./м2 (без ПДВ)); 
 

за лотом 16: 

 – 7 120 124 (сім мільйонів сто двадцять тисяч сто двадцять чотири) грн. 00 коп. без 

ПДВ (10 340,00 грн./м2 (без ПДВ)); 

– 7 530 913 (сім мільйонів п’ятсот тридцять тисяч дев’ятсот тринадцять) грн.              

20 коп. з ПДВ (11 147,00 грн./м2 (з ПДВ)). 
 

7. Інформація про переможця конкурсу:  

за лотом 2: 

7.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа Кривобок Тетяна 

Доріївна; 
7.2.1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 3047714148; 
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7.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 8, корп. 3, кв. 28; 
 

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

відповідальністю “БУДКАПІТАЛС”; 

7.2.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 38892820; 

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

особи): 03126, м. Київ, вул. Академіка Стражеско, будинок 3-А; 
 

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

відповідальністю “ПАРАДИЗ-СТРОЙ”; 
7.2.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 38789816; 

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

особи): 54046, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, 

будинок, 2/5, корпус 1/2; 
 

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

відповідальністю “ДОБРОБУТ+”; 
7.2.4. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 38273922; 

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

особи): 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Островського, будинок, 12-А, офіс 

41; 
 

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

відповідальністю “ПГ ІНВЕСТ”; 
7.2.5. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 37974535; 

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

особи): 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок, 14, офіс 2; 
 

за лотом 5: 

7.1.6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа БУНАТЯН Олександр 

Гагикович. 

7.2.6. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2772600254. 

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

особи): 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Бахмутська, будинок 6, 

квартира 101; 
 

7.1.7. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізичні особи КАПЛУНЕНКО 

Світлана Степанівна, КАПЛУНЕНКО Павло Григорович та Кисіль (Каплуненко) 

Олена Павлівна. 

7.2.7. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 1699111509, 1735706990 та 

2820911566. 

7.3.7. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Б.Горбатова, будинок 77, 

квартира 14; 
 

7.1.8. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа ХЛЄБНИКОВА 

Марина Миколаївна. 

7.2.8. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2282009780. 

7.3.8. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Толбухіна, будинок 79, 

квартира 27; 
 

за лотом 8: 

7.1.9. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа-підприємець КЛУБ 

Віра Андріївна. 

7.2.9. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 3144404562. 
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7.3.9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 78600, Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів,                       

вул. Ірчана, будинок 27, квартира 2; 
 

за лотом 9: 

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

відповідальністю “Науково-виробниче підприємство “Укпромвпровадження”. 

7.2.10. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 35141676. 
7.3.10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, будинок 1, офіс 400; 
 

за лотом 10: 

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

відповідальністю “ІНТЕРМІСЬКБУД-2”. 

7.2.11. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:39865541. 

7.3.11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 79015, Львівська область, м. Львів, вул. Героїв УПА, будинок 73; 
 

за лотом 11: 

7.1.12. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа КАЗМІРУК Вячеслав 

Миколайович. 

7.2.12. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2094504418. 

7.3.12. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 77400, Івано-Франківська область, м. Тисмениця, вул. Полуботка, будинок 

33; 
 

7.1.13. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство “УТГ ”. 

7.2.13. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 37000116. 
7.3.13. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Грабовецька, будинок 5Б; 
 

за лотом 14: 

7.1.14. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство 

“Фінансова компанія “СТС-ІНВЕСТ”. 

7.2.14. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 32682420. 

7.3.14. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 68004, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Героїв Сталінграду, 15-А; 
 

7.1.15. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа ЛАПОУХОВ Микола 

Сергійович. 

7.2.15. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 3190918918. 

7.3.15. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 67821, Одеська область, Овідіопльський район, с. Сухий Лиман, вул. 

Чорноморців, будинок 63-а;. 
 

за лотом 15: 

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

відповідальністю “Компанія з управління активами “Капітал СМ”. 

7.2.16. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36013061. 

7.3.16. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 36020, Полтавська область, м. Полтава, вул. Комсомольська, будинок 36, 

офіс 204; 
 

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

відповідальністю “АКБ-ЛІНК”. 

7.2.17. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 32275547. 

7.3.17. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, будинок 37, офіс 113; 
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за лотом 16: 

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

відповідальністю “Волошка-Рівне”. 

7.2.18. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 13989768. 

7.3.18. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Грушевсього, будинок 37А; 
 

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

відповідальністю “МЖК-СІМ’Я”. 

7.2.19. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 39740284. 

7.3.19. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 

особи): 33027, Полтавська область, м. Рівне, вул.. Академіка С.Дем’янчука, будинок 

1А. 

 

 


	3.2. Кількість та місце поставки товарів чи надання послуг: лот 1 – м. Київ, до                        100 квартир; лот 2 – Київська область, до 195 квартир; лот 3 – м. Вінниця, Вінницька область, до 70 квартир; лот 4 – м. Дніпропетровськ, Дніпропетро...
	лот 12 – м. Миколаїв, Миколаївська область, до 30 квартир; лот 13 – м. Одеса, до                       30 квартир; лот 14 – Одеська область, до 60 квартир; лот 15 – м. Полтава, Полтавська область, до 30 квартир; лот 16 – м. Рівне, Рівненська область, ...



