
Оголошення № 286/5/7751-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. 
2. Опис предмета конкурсу: 
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України; 
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх 

кількість:  
лот 1 – м. Луцьк, до 20 квартир; лот 2 – м. Львів, до 14 квартир; лот 3 – 

м. Рівне, до 10 квартир; лот 4 – м. Тернопіль, до 10 квартир; лот 5 – 
м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 6 – м. Вінниця, до 20 квартир; лот 7 – 
м. Миколаїв, до 20 квартир; лот 8 – м. Дніпро, до 20 квартир; лот 9 – 
м. Запоріжжя, до 17 квартир; лот 10 – м. Житомир, до 30 квартир; лот 11 – 
м. Полтава, до 20 квартир; лот 12 – м. Суми, до 10 квартир; лот 13 – 
м. Маріуполь Донецької обл., до 22 квартир; лот 14 – м. Васильків Київської 
обл., до 15 квартир; лот 15 – м. Біла Церква Київської обл., до 10 квартир; 
лот 16 – м. Володимир-Волинський Волинської обл., до 20 квартир; лот 17 – 
м. Мукачеве Закарпатської обл., до 6 квартир; лот 18 – м. Золочів Львівської 
обл., до 15 квартир; лот 19 – м. Старокостянтинів Хмельницької обл., 
до 10 квартир; лот 20 – м. Івано-Франківськ, до 20 квартир; лот 21 – м. Стрий 
Львівської обл., до 10 квартир; лот 22 – м. Одеса, до 50 квартир; лот 23 – 
м. Чернігів, до 10 квартир; лот 24 – м. Київ, до 69 квартир; лот 25 – м. Коломия 
Івано-Франківської обл., до 12 квартир; лот 26 – м. Гайсин Вінницької обл., 
до 20 квартир; лот 27 – м. Очаків Миколаївської обл., до 7 квартир; лот 28 – 
м. Первомайськ Миколаївської обл., до 10 квартир; лот 29 – м. Бахмут 
(Артемівськ) Донецької обл., до 12 квартир; лот 30 – м. Глухів Сумської обл., 
до 5 квартир; лот 31 – м. Бердянськ Запорізької обл., до 22 квартир, лот 32 – 
м. Новоград-Волинський Житомирської обл., до 10 квартир; 

2.3. термін передачі квартир: 
на вторинному ринку – до 23.12.2019;  
на умовах пайової участі – до 25.03.2020 (термін реєстрації права 

власності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони 
України – до 08.04.2020).  

3. Інформування про процедуру закупівлі: 
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про 

конкурс: www.mil.gov.ua, розділ “Державні закупівлі” – Конкурсна комісія 
з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир; 

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, 
опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/7209-НЕР у газеті 
“Урядовий кур’єр” від 22.11.2019 № 225 (6588). 

4. Результат проведення конкурсу:  
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу 

конкурсну пропозицію: 10.12.2019; 
4.2. конкурс відмінено за лотами: 

http://www.mil.gov.ua/
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/konkursna-komisiya-z-vidboru-propoziczij-shhodo-zakupivli-kvartir.html
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/konkursna-komisiya-z-vidboru-propoziczij-shhodo-zakupivli-kvartir.html
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4.2.1. лот 4 – м. Тернопіль, до 10 квартир; лот 5 – м. Хмельницький, до 
10 квартир; лот 6 – м. Вінниця, до 20 квартир; лот 7 – м. Миколаїв, до 
20 квартир; лот 8 – м. Дніпро, до 20 квартир; лот 9 – м. Запоріжжя, 
до 17 квартир; лот 11 – м. Полтава, до 20 квартир; лот 12 – м. Суми, до 
10 квартир; лот 13 – м. Маріуполь Донецької області, до 22 квартир; лот 14 – 
м. Васильків Київської області, до 15 квартир; лот 15 – м. Біла Церква Київської 
області, до 10 квартир; лот 16 – м. Володимир-Волинський Волинської області, 
до 20 квартир; лот 17 – м. Мукачеве Закарпатської області, до 6 квартир; лот 19 – 
м. Старокостянтинів Хмельницької області, до 10 квартир; лот 22 – м. Одеса, до 
50 квартир; лот 24 – м. Київ, до 69 квартир; лот 26 – м. Гайсин Вінницької 
області, до 20 квартир; лот 27 – м. Очаків Миколаївської області, до 7 квартир; 
лот 28 – м. Первомайськ Миколаївської області, до 10 квартир; лот 29 – 
м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, до 12 квартир; лот 30 – м. Глухів 
Сумської області, до 5 квартир; лот 31 – м. Бердянськ Запорізької області, 
до 22 квартир – оскільки подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних 
пропозицій; 

4.2.2. лот 2 – м. Львів, до 14 квартир; лот 20 – м. Івано-Франківськ, до 
20 квартир – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій; 

4.2.3. лот 21 – м. Стрий Львівської обл., до 10 квартир; лот 25 – 
м. Коломия Івано-Франківської обл., до 12 квартир – у зв’язку з допущенням до 
оцінки конкурсних пропозицій менше ніж двох учасників; 

4.2.4. лот 10 – м. Житомир, до 30 квартир – конкурсна пропозиція 
Учасника не відповідає вимогам конкурсної документації. 

5. Інформація про переможців конкурсу: 
Лот 1 – м. Луцьк, до 20 квартир: 
Пропозиція 10.1. ПрАТ “Луцьксантехмонтаж № 536”, предмет 

закупівлі: 20 квартир у м. Луцьк, проспект Перемоги, буд. 34, (нова адреса – 
буд. 34а); 

Лот 3 – м. Рівне, до 10 квартир: 
Пропозиція 6.3. КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЗОН”, предмет 

закупівлі: 3 квартири у м. Рівне, вул. Дем’янчука С. академіка, буд. 1А; 
Пропозиція 7.3. ТОВ “МЖК-СІМ’Я”, предмет закупівлі: 4 квартири у 

м. Рівне, вул. Гайдамацька, буд. 13-Б; 
Лот 18 – м. Золочів Львівської області, до 15 квартир:  
Пропозиція 14.18. ТОВ “КОМФОРТБУДПЛЮС”, предмет закупівлі: 

11 квартир у м. Золочів Львівської області, вул. Академіка Павлова, 21;  
Пропозиція 13.18. ФО Міщук Оксана Степанівна, предмет закупівлі: 

1 квартира у м. Золочів Львівської області, вул. Академіка Павлова, 21; 
Лот 23 – м. Чернігів, до 10 квартир: 
Пропозиція 22.23. ТОВ “ЛУСІ”, предмет закупівлі: 5 квартир у 

м. Чернігів, з них: вул. Корольова, 12Б – 1 квартира, вул. Єськова курсанта, буд, 
26А – 4 квартири; 

Лот 32 – м. Новоград-Волинський Житомирської області, 
до 10 квартир: 

Пропозиція 17.32. ФОП Заліська Ольга Василівна, предмет закупівлі: 
4 квартири у м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 
42; 
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Пропозиція 18.32. ФОП Колесник Юлія Володимирівна, предмет 
закупівлі: 3 квартири у м. Новоград-Волинський Житомирської області, 
вул. Ушакова, 42; 

Пропозиція 19.32. ФОП Халідов Анвер Махмудович, предмет 
закупівлі: 2 квартири у м. Новоград-Волинський Житомирської області, 
вул. Ушакова, 42; 

Пропозиція 16.32. ФОП Осипович Оксана Миколаївна, предмет 
закупівлі: 1 квартира у м. Новоград-Волинський Житомирської області, 
вул. Ушакова, 42. 


