
Інформація Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

про підсумки конкурсу на капітальне будівництво  (реконструкцію) з 

перенесенням на нову земельну ділянку будівель коледжу геологорозвідувальних 

технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

розташованих за адресою: вул. Анрі Барбюса, 9 у Печерському районі м. Києва, що 

відбувся 23.05.2017. 

На конкурс було подано заявки від 4-х організацій: 

1. «Т.М.М.» Товариство з обмеженою відповідальністю, адреса: 04116, м. Київ, 

вул. Провіантська, 3, Код ЄДРПОУ- 14073675, Тел. (044) 593 07 11; 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «МІСЬКА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ» Код ЄДРПОУ – 32162253, адреса, 03150, м. Київ, Печерський район, 

вулиця Анрі Барбюса, буд. 28-Б, тел (044) 537 59 70; 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна фірма Плюс», 

адреса 01103, м. Київ, вул. Товарна, 18 , Код ЄДРПОУ – 38730364, тел. Не зазначено; 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Креатор» 

адреса: 03680, м. Київ, вул. Пшенична, Код ЄДРПОУ – 39683326 тел. (044) 593 12 79. 

У відповідності до отриманих результатів опрацювання поданих документів та 

матеріалів учасників конкурсу робочою групою, до якої входили члени комісії, 

запропоновано переможцем конкурсу за основними критеріями визначення 

переможця  конкурсу (п. 7.1. оголошення: концепція будівництва та архітектурно-

планувальні рішення об’єктів)  та   за  додатковими критеріями визначення 

переможця конкурсу (п. 7.2. оголошення: показники фінансово-майнового стану 

учасників), визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «МІСЬКА 

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» Код ЄДРПОУ – 32162253, адреса, 03150, м. Київ, 

Печерський район, вулиця Анрі Барбюса, буд. 28-Б. 

Конкурсна комісія  обговорила пропозиції робочої групи та взяла до уваги 

наступне: 

 1.  За довідкою, наданою головним бухгалтером університету від 22.05.2017 

№02/233-26, є заборгованість перед Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка лише  у Фірми «Т.М.М.»-ТОВ, а саме не виконано умови 

Інвестиційного договору  від 30.11.2003 №106,10 та додаткових угод до нього; 

        2. ТОВ «Міська будівельна компанія» надала довідку ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ 

ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» від 22.05.2017 №153-1/1203 про 

залишки грошових коштів на рахунках, що підтверджують достатню кількість коштів 

на поточному рахунку компанії на виконання повного комплексу робіт на 

будівництво (реконструкцію, ремонт) об’єктів, зазначених в п.1.1.-1.3 оголошення 

про проведення конкурсу, а саме: 

1.1. Реконструкція аудиторного корпусу (будівля А) Інституту геології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (розташованого за 

адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90) із збільшенням його площі з метою 

розміщення сучасного навчального корпусу для розміщення Коледжу 

геологорозвідувальних технологій. Назва об’єкту будівництва відповідно до 

правовстановлюючих документів: «Реконструкція аудиторного корпусу геолого-

географічного по вулиці Васильківській 90 у місті Києві». 



1.2. Капітальний ремонт музейно-лабораторного корпусу Інституту геології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розташованого за 

адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90 (літера Б), загальною площею 2496,4 кв.м. 

1.3. Реконструкція майстерень по вул. Ломоносова, 36 під сучасний 

гуртожиток. Назва об’єкту відповідно до правовстановлюючих документів: 

«Реконструкція майстерень по вул. Ломоносова, 36». 

 Крім цього, від ТОВ «Міська будівельна компанія» надійшов гарантійний 

лист щодо можливості надання Замовнику банківської гарантії на забезпечення 

виконання зобов’язань щодо будівництва (реконструкції, ремонту) об’єктів, 

зазначених в п.1.1.-1.3.    

 Рішенням конкурсної комісії (протокол  від  23.05.2017р.) переможцем 

конкурсу на капітальне будівництво  (реконструкцію) з перенесенням на нову 

земельну ділянку будівель коледжу геологорозвідувальних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, розташованих за адресою: вул. 

Анрі Барбюса, 9 у Печерському районі м. Києва, що відбувся 23.05.2017, за 

основними критеріями конкурсу: концепція будівництва та архітектурно-планувальні 

рішення об’єктів та показникам фінансово-майнового стану учасників,  визнано 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код ЄДРПОУ – 32162253, адреса, 03150, м. Київ, Печерський район, вулиця Анрі 

Барбюса, буд. 28-Б  

 
 


