
 

Оголошення №286/5/4857-Е-НЕР  
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в 

регіонах України (у порядку проведення експерименту) (інформаційне) 
 

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. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): начальник відділу 

підготовки та проведення закупівлі житла та майна КЕС управління проведення 
закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних 
ресурсів Міністерства оборони України полковник Зязєв Олександр 
Васильович, головний спеціаліст сектору підготовки та проведення закупівлі 
житла управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель 
та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Щербань 
Анатолій Олексійович, тел. (044) 454-74-59; факс: (044) 454-74-59, ddz7@ukr.net; 

dom.bud@mil.gov.ua 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ): Міністерство оборони України, 00034022. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 74,6 млн. грн 

3.  Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: 
оголошення про проведення конкурсу, конкурсна документація та інша необхідна 
інформація оприлюднюється на авторизованому електронному майданчику веб-

порталу Уповноваженого органу (допорогова закупівля).  
Крім того, оголошення про закупівлю розміщується: www.mil.gov.ua, Розділ 
“Державні закупівлі” – Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі 
квартир та друкується у газеті “Народна Армія”. 

4. Інформація про предмет закупівлі:  
4.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на вторинному ринку в 
регіонах України (у порядку проведення експерименту) 
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин:  
Конкурс 1 -  м. Васильків, Київської обл.: 2 однокімнатні квартир, 7 двохкімнатних 
квартир, 3 трьохкімнатних квартир; Конкурс 2 - м. Вінниця: 4 однокімнатні квартир, 
12 двохкімнатних квартир, 6 трьохкімнатних квартир; Конкурс 3 - м. Львів: 3 
двохкімнатних квартир, 2 трьохкімнатних квартир; м. Дніпро: 6 двохкімнатних 
квартир, 4 трьохкімнатних квартир; Конкурс 4 - м. Житомир: 4 двохкімнатних 
квартир, 4 трьохкімнатних квартир; м. Хмельницький: 4 двохкімнатних квартир, 3 
трьохкімнатних квартир; Конкурс 5 - м. Одеса: 2 однокімнатні квартир, 9 

двохкімнатних квартир, 8 трьохкімнатних квартир 

5.1. Строк поставки товарів (квартир): вторинний ринок – до 01 грудня 2018 року; 
5.2. Строк дії конкурсних пропозицій: 60 календарних днів. 
6. Подання конкурсних пропозицій: Конкурсна пропозиція подається учасником 
конкурсу в електронному вигляді через електронну систему закупівель та складається 
з цінової пропозиції та документів, що підтверджують відповідність учасника 
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конкурсу та предмета закупівлі за конкурсними вимогами, установленим у 
конкурсній документації. 
6.1. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 18-00, 25-26.09.2018. 

6.2. Період уточнень: 5 діб з дати оприлюднення оголошення на електронному 
майданчику. 
6.3. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1% очікуваної вартості. 
6.4. Дата і час проведення аукціону: визначає електронна система. 
7. Розкриття конкурсних пропозицій: після завершення аукціону. 
8. Строк передачі замовнику квартир: 01 грудня 2018 року. 
 


