
ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування. Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. код 23227605.
1.3. Місцезнаходження. Україна, 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса,41.
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України,  код 35134370
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з закупівлі і продажу житлових будівель і землі 

(закупівля квартири інваліду Великої Вітчизняної війни І групи), ДК 016-97 – 70.12.11
4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг.

1 квартира, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 23, корпус 4, кв. 34
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація 

про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника 

про закупівлю (у разі такого розміщення). www.kr-rada.gov.ua.
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
№ 82(528) від 11 липня 2011 року, № 109596;
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
№ 100/7 (546/7)  від 23 серпня 2011 року, № 151909
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною.
22 серпня 2011 року
6.2. Дата укладення договору про закупівлю.
6 вересня 2011 року
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення.
6.3.2. Причина.
7. Ціна договору про закупівлю без ПДВ.

179452,00 грн.; (сто сімдесят дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят дві гривні 00 коп.)
(цифрами)         (словами)
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Фізична особа Сорока Борис Іванович
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. ІПН 1857207538
8.3. Місце знаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).
м. Кіровоград, вул. Пацаєва, 6, корпус 2, кв. 3, 25028, 
8.4. Номер телефону, телефаксу. тел. 099-076-35-53

Заступник голови комітету з конкурсних торгів –
головний спеціаліст-юрист управління          С.Сурнін

11209Х37779 07.09.11

№ 109(555) від 12.09.11

Відповідальна особа: 
Сурнін Сергій Васильович 
тел./факс (0522)-24-66-58, 066-129-21-07


