
ОГОЛОШЕННЯ № 286/5/5768-НЕР 

про результати проведення конкурсу 

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: на умовах пайової участі  

та на вторинному ринку в регіонах України. 
3.2. Кількість та місце поставки товарів чи надання послуг:  

Міста та регіони України, де планується закупити квартири та їх кількість:  
лот 1 – м. Вінниця, до 23 квартир, лот 2 – м. Житомир, до 31 квартири, 

лот 3 – м. Хмельницький, до 12 квартир, лот 4 – м. Васильків Київської 
області, до 12 квартир, лот 5 – м. Львів, до 8 квартир, лот 6 – м. Дніпро,  
до 16 квартир, лот 7 – м. Одеса, до 48 квартир, лот 8 – м. Запоріжжя,  
до 10 квартири, лот 9 – м. Чернівці, до 3 квартир, лот 10 – м. Луцьк, 
до 25 квартир, лот 11 – м. Харків, до 10 квартир, лот 12 – м. Полтава,  
до 6 квартир, лот 13 – м. Тернопіль, до 10 квартир, лот 14 – м. Чернігів,  
до 15 квартир, лот 15 – м. Херсон, до 5 квартир, лот 16 – м. Миколаїв,  
до 27 квартир,  лот 17 – м. Рівне, до 27 квартир, лот 18 – м. Гайсин,  
до 10 квартир, лот 19 – м. Конотоп, до 5 квартир, лот 20 – м. Остер,  
до 10 квартир, лот 21 – смт. Козелець Чернігівської області, до 10 квартир, 
лот 22 – м. Самбір, до 5 квартир, лот 23 – м. Броди, до 5 квартир, лот 24 – 

м. Старокостянтинів, до 8 квартир, лот 25 – м. Миргород , до 7 квартир, 
лот 26 – м. Кропивницький, до 5 квартир, лот 27 – м. Очаків, до 3 квартир, 
лот 28 – м. Калинівка Вінницької області, до 5 квартир, лот 29 – м. Бориспіль 
Київської області, до 10 квартир. 
3.3. Строк поставки товарів або надання послуг:  

передача квартир на вторинному ринку до 15 грудня 2018 р.; 
передача квартир на умовах пайової участі до 15 грудня 2018 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: № 286/5/5278-НЕР  
у газеті “Народна армія” від 11.10.2018 № 41 (5573). 
5. Результат проведення процедури закупівлі:  
5.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу 
конкурсну пропозицію: 02.11.2018. 

5.2. Конкурс відмінено чи визнано таким, що не відбувся:  
5.2.1. Лот 1 – м. Вінниця, до 23 квартир, лот 2 – м. Житомир, до 31 квартири, 
лот 3 – м. Хмельницький, до 12 квартир, лот 5 – м. Львів, до 8 квартир,  
лот 7 – м. Одеса, до 48 квартир, лот 9 – м. Чернівці, до 3 квартир, лот 12 – 

http://www.mil.gov.ua/
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м. Полтава, до 6 квартир, лот 13 – м. Тернопіль, до 10 квартир, лот 15 – 

м. Херсон, до 5 квартир, лот 18 – м. Гайсин, до 10 квартир, лот 19 – 

м. Конотоп, до 5 квартир, лот 20 – м. Остер, до 10 квартир, лот 21 – 

смт Козелець Чернігівської області, до 10 квартир, лот 22 – м. Самбір,  
до 5 квартир, лот 23 – м. Броди, до 5 квартир, лот 25 – м. Миргород,  
до 7 квартир, лот 26 – м. Кропивницький, до 5 квартир, лот 27 – м. Очаків, 
до 3 квартир, лот 28 – м. Калинівка Вінницької області, до 5 квартир – 

оскільки за лотами подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних 

пропозицій. 

5.2.2. Лот 4 – м. Васильків Київської області, до 12 квартир, лот 8 – 

м. Запоріжжя, до 10 квартири, лот 17 – м. Рівне, до 27 квартир, лот 24 – 

м. Старокостянтинів, до 8 квартир – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних 
пропозицій. 

5.2.3. Лот 6 – м. Дніпро, до 16 квартир – у зв’язку з допущенням до оцінки 

конкурсних пропозицій менше ніж двох учасників. 

 

6. Інформація про переможців конкурсу: 
 

Лот 10 – м. Луцьк, до 25 квартир: 

Пропозиція 9.10. ПрАТ “Луцьксантехмонтаж № 536”, предмет 
закупівлі: 24 квартири у м. Луцьк, вул. Глушець, буд. 40. 
 

Лот 11 – м. Харків, до 10 квартир: 

Пропозиція 4.11. АТ “ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1”, предмет закупівлі: 
10 квартир у м. Харків, у тому числі: вул. Ньютона, буд. 104 - 4 квартири, 
просп. Любові Малої, буд. 34 - 2 квартири, вул. Ньютона, буд. 106 -  

1 квартира, вул. Качанівська, буд. 17 - 1 квартира, просп. Московський,  
буд. 272 - 1 квартира, вул. Качанівська, буд. 15 - 1 квартира. 

 

Лот 14 – м. Чернігів, до 15 квартир: 

Пропозиція 24.14. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “УКРСІВЕРБУД” 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДСК”, предмет 
закупівлі: 6 квартир у м. Чернігів, житловий будинок по  
вул. Красносільського (будівельна адреса № 2). 

 

Пропозиція 23.14. ТОВ “ЛУСІ”, предмет закупівлі: 8 квартир  

у м. Чернігів, вул. Текстильників, буд. 26. 
 

Лот 16 – м. Миколаїв, до 27 квартир: 

Пропозиція 18.16. Приватне акціонерне товариство “Компанія  
з управління активами “Карпати-інвест”, предмет закупівлі: 14 квартир  

у м. Миколаїв, вул. Старова архітектора, буд. 4К. 
 

Пропозиція 17.16. ТОВ “ПАРАДІЗ-ПЛЮС”, предмет закупівлі: 
13 квартир у м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, буд. 2-Д. 

 

Лот 29 – м. Бориспіль Київської області, до 10 квартир: 

Пропозиція 22.29. ТОВ “БМК ТРІАДА”, предмет закупівлі: 
8 квартир у м. Бориспіль Київської області, вул. Привокзальна, буд. 2-В. 


