
 

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
 

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,  

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767 
 

Ім'я (найменування) суб'єкта 

оскарження: 

товариство з обмеженою відповідальністю 

"Будівельна компанія "Адамант" (надалі –  

Скаржник, ТОВ "БК "Адамант") 
  

Місце проживання (місцезнаходження) 

суб'єкта оскарження: 

вул. Штефана Августина, 12/1, м. Мукачеве, 

Закарпатська обл., 89600 
  

Номер скарги, присвоєний в 

електронній системі закупівель  

під час її подання: 

UA-2018-01-19-000136-c.b4 

  

Дата та час подання скарги  

суб'єктом оскарження в  

електронній системі закупівель: 

14.08.2018; 22:53 

  

Найменування замовника: 
комунальне підприємство "Київський 

метрополітен" (надалі – Замовник) 
  

Номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, що оприлюднене 

на веб-порталі Уповноваженого 

органу та назва предмету закупівлі: 

UA-2018-01-19-000136-c 

"Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії 

метрополітену від станції "Сирець" на житловий 

масив Виноградар з електродепо у Подільському 

районі (дільниця від станції "Сирець" до станції 

"Проспект Правди" з двома станціями 

("Мостицька" та "Проспект Правди") та 

дільницею вилочного відгалуження в бік станції 

"Виноградар" (І черга будівництва)) (будівництво 

мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 

45221000-2 за ДК 021-2015)" (надалі – Процедура 

закупівлі) 
  

 

РІШЕННЯ 
 

№ 8427-р/пк-пз від 17.08.2018 

 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель  

(надалі – Колегія), ознайомившись зі скаргою товариства з обмеженою відповідальністю 

"Будівельна компанія "Адамант" від 14.08.2018 № UA-2018-01-19-000136-c.b4 (надалі – 

Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури 

закупівлі та просить, зокрема, зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення 
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тендерної пропозиції Скаржника та скасувати рішення про допущення до аукціону 

тендерної пропозиції ПАТ "Київметробуд". 

 

На момент прийняття цього рішення у Колегії відсутні підстави для залишення 

Скарги без розгляду в цій частині, плату за подання цієї Скарги внесено відповідно до 

статті 18 Закону (до Скарги додана копія платіжного доручення від 14.08.2018  

№ 4681). 

 

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону 

України "Про публічні закупівлі", Постійно діюча адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у 

сфері публічних закупівель 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

 

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Адамант"   

від 14.08.2018 № UA-2018-01-19-000136-c.b4 прийняти до розгляду. 

 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк. 

 

 

Розгляд Скарги відбудеться 30.08.2018 о 14:00 за адресою: вул. Митрополита 

В. Липківського, 45, кім. 111,  м. Київ. 

Особам, які братимуть участь у вказаному засіданні, при собі необхідно мати 

документи, що посвідчують особу, а також надають право представляти 

інтереси  в Постійно діючій адміністративній колегії Антимонопольного комітету 

України. 

Додатково повідомляємо, що запрошені на засідання Колегії особи повинні 

з’явитися за п’ятнадцять хвилин до його початку з метою своєчасної реєстрації на 

засіданні. 

 

У разі перенесення розгляду Скарги суб'єкта оскарження та Замовника буде 

додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги. 

 

 

 

 

Голова Колегії  Н. СИДОРЕНКО 

   

   

Члени Колегії  А. АРТЕМЕНКО 

   

   

  М. ПРОЦИШЕН 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
 

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,  

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; http://www.amc.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767 
 

від 17.08.2018 № 20-29/03-4836-пз 

 

комунальне підприємство 

"Київський метрополітен" 

 

Про надання інформації 

 

  

Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України 

з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель  

(надалі – Колегія) здійснюється розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю 

"Будівельна компанія "Адамант" від 14.08.2018 № UA-2018-01-19-000136-c.b4 (надалі – 

Скарга) щодо порушення комунальним підприємством "Київський метрополітен"порядку 

проведення процедури закупівлі "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії 

метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у 

Подільському районі (дільниця від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома 

станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в 

бік станції "Виноградар" (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і 

метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015)", оголошення про проведення якої  

оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2018-01-19-000136-c. 

 

Враховуючи наведене, керуючись частиною десятою статті 18 Закону України 

"Про публічні закупівлі", пропонується надати Колегії пояснення по суті Скарги, та 

додаткову інформацію, що стосується проведення Замовником Процедури закупівлі, яку 

Замовник вважає за необхідне додати. 

 

 

Зазначені інформацію та матеріали пропонується надати у відповідності до частини 

десятої статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі", зокрема, шляхом направлення 

їх у вигляді файлу в "pdf" форматі (а також у форматі "doc" з можливістю копіювання) до 

18:00 30.08.2018 на наступну електронну адресу: kostenko_a@amcu.gov.ua (із зазначенням 

номеру оголошення про проведення Процедури закупівлі у темі листа). 

 

 

 

Голова Колегії       Н. СИДОРЕНКО 

http://www.amc.gov.ua/

