
ОГОЛОШЕННЯ №228/7/7975-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. 
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 умовах пайової участі 
та на вторинному ринку в регіонах України.  
3.2. Кількість та місце поставки товарів чи надання послуг: лот 1 – м. Вінниця, 
Вінницький район Вінницької області, до 15 квартир; лот 2 – м. Гайсин, м. Тульчин 
Вінницької області, до 3 квартир; лот 3 – м. Дніпро, до 12 квартир; лот 4 –  
м. Дніпродзержинськ, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, до 11 квартир; 
лот 5 – м. Дружківка, м. Краматорськ, м. Бахмут, м. Констянтинівка Донецької 
області, до 6 квартир; лот 6 - м. Житомир, до 30 квартир; лот 7 - м. Бердичів,  
м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 89 квартир; лот 8 –  
м. Мелітополь Запорізької області, до 4 квартир; лот 9 – м. Коломия Івано-
Франківської області, до 2 квартир; лот 10 – м. Бровари, м. Бориспіль, м. Біла Церква, 
м. Васильків Київської області, до 30 квартир; лот 11 – м. Кропивницький, до 15 
квартир; лот 12 – м. Сєверодонецьк, м. Лисичанськ Луганської області, до 2 квартир; 
лот 13 – м. Львів (Брюховичі, Липники, Винники), до 6 квартир; лот 14 –  
м. Яворів, м. Новояворівськ, м. Стрий, м. Дрогобич Львівської області, до 6 квартир; 
лот 15 – м. Миколаїв, до 39 квартир; лот 16 – м. Первомайськ, м. Вознесенськ,  
м. Очаків Миколаївської області, до 4 квартир; лот 17 – м. Одеса, до 18 квартир; лот 
18 – населені пункти Одеської області у межах не більше 50 км від м. Одеса, до 30 
квартир; лот 19 – м. Рівне, населені пункти Рівненської області у межах не більше 30 
км від м. Рівне, до 28 квартир; лот 20 – м. Конотоп Сумської області, до 2 квартир; 
лот 21 – м. Тернопіль, до 3 квартир; лот 22 – м. Ужгород, м. Мукачеве, до 15 квартир; 
лот 23 – м. Харків, населені пункти у межах не більше 10 км від  
м. Харків, до 23 квартир; лот 24 – м. Херсон, до 4 квартир; лот 25 – м. Чернігів, до 16 
квартир. 
3.3. Строк поставки товарів або надання послуг: до 20 грудня 2016 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” – Конкурсна комісія з відбору пропозицій 
щодо закупівлі квартир. 
4.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в засобах масової інформації: №286/7/7310-НЕР у газеті “Народна 
армія” від 13.10.2016 № 40 (5469). 
5. Результат проведення процедури закупівлі:  
5.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну 
пропозицію: 10.11.2016 року. 
5.2. Конкурс відмінено чи визнано таким, що не відбувся:  
5.2.1. Причина: за лотами 2, 5, 6, 11, 12, 17, 20, 21, 24 та 25 – так, як за лотами не 
подано жодної пропозиції; за лотами 1, 9, 14 та 22 – у зв’язку з поданням для 
участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій; за лотами 4 та 13 – так, як 
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до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше двох учасників; за лотами 3, 7, 8, 
18 та 23 – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій. 
6. Інформація про переможців конкурсу:  

Лот 10 – м. Бровари, м. Бориспіль, м. Біла Церква, м. Васильків Київської 
області, до 30 квартир, гранична ціна 1 кв. м – 17 236,00 грн. з ПДВ. 
35.10. ТОВ ‟Українська інвестиційна компанія ‟Укржитлоінвест”: закупівля 
20 квартир на умовах пайової участі за адресою: Київська область, місто Біла 
Церква, вул. Шевченка, 103. Ціна за 1м2–14 500,00 грн. (з ПДВ). Загальна площа 
квартир – 822,7 м2, загальна вартість – 11 929 150,00 (з ПДВ). 
14.10. ТОВ ‟Бориспільпромінвест”: закупівля 10 квартир на вторинному ринку  
за адресою: м. Борисполі, вул. Головатого, б. 76, кв. (№4, 9, 24, 168, 1, 173, 44, 34, 
43, 163). Ціна за 1м2–14 600,00 грн. (без ПДВ). Загальна площа квартир –  
765,5 м2, загальна вартість – 11 176 300,00 (без ПДВ). 

Лот 15 – м. Миколаїв, до 39 квартир гранична ціна 1 кв. м – 12 760,50 грн. з 
ПДВ. 
12.15. ТОВ ‟Антаріус”: закупівля 33 квартир на вторинному ринку за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Лазурна, буд. 5, корп. 16. Ціна за 1м2-12 750,00 грн. (без ПДВ). 
Загальна площа квартир – 1 530,8 м2, загальна вартість – 19 517 700,00 (без ПДВ). 
13.15. ТОВ ‟Столиця-Буд”: закупівля 6 квартир на вторинному ринку за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, буд. 5, корп. 16, кв. (№ 35, 42, 52, 55, 56, 94). 
Ціна за 1м2-12 750,00 грн. (без ПДВ). Загальна площа квартир – 413,2 м2, загальна 
вартість – 5 268 300,00 (без ПДВ). 

Лот 16 – м. Первомайськ, м. Вознесенськ, м. Очаків Миколаївської області, 
до 4 квартир, гранична ціна 1 кв. м – 12 760,50 грн. з ПДВ   
23.16. ТОВ ‟СБС1”: закупівля 4 квартир на вторинному ринку за адресою:  
м. Первомайськ, вул. Трудової Слави, 23Б. Ціна за 1м2-11 830,00 грн. (без ПДВ). 
Загальна площа квартир – 279,6 м2, загальна вартість – 3 307 668,00 (без ПДВ). 

Лот 19 – м. Рівне, населені пункти Рівненської області у межах не більше 30 
км від м. Рівне, до 28 квартир, гранична ціна 1 кв. м – 12 880,50 грн. з ПДВ.   
31.19. ТОВ ‟Апартамент-Буд”: закупівля 14 квартир на умовах пайової участі за 
адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 67. Ціна за 1м2-10 999,00 грн. (без ПДВ). 
Загальна площа квартир – 948,4 м2, загальна вартість – 10 431 451,60 (без ПДВ). 
27.19. ТОВ ‟Волошка-Рівне”: закупівля 4 квартир на умовах пайової участі за 
адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, буд. 37А. Ціна за 1м2-12 499,00 грн. (без 
ПДВ). Загальна площа квартир – 279,3 м2, загальна вартість – 3 490 970,70 (без 
ПДВ). 
11.19. ФО Мороз Віталій Володимирович: закупівля 7 квартир на вторинному 
ринку адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 22. Ціна за 1м2-12 800,00 грн. (без ПДВ). 
Загальна площа квартир – 579,1 м2, загальна вартість – 7 412 480,0 (без ПДВ). 

 
 


