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Позивач:
Кому Ha;tbtte п iдltр ис:мство викоllавчого
органч КиiвськоТ MicbKoT ра:rи (КиiвськоТ
м icbKoT .tержавлlоТ алNl iH iс,грацij) llo oxopoHi,

)"|,ри\lаlll llo га eKcl t:t1 a,l,atl,ii,teNle-Ilb Rолllого

фон.л1, пl, Кисва кПлесо>.
(rtод СДРilОУ 23505 l5l)
Алреса: 02002, м. Киiв, вул. Микiльсько-Слобiдська, 7

Р/р Nл 3544003000l333 в ГУ ДКСУ у м. Кисвi
Кол банку Nч 8200l9
Засоби зв'язку: 044-541-18-1 l. 541-06-96

Вiдповiлач:
,Щерlкавна аудиторська служба УкраТни
(кол CIPt lOY 40I 65856)
Алреса: Киiв, 04070 вулиrrя Петра Сагайлачного, 4,

Засоби зв' язк1,: 014-425 -09 -24

lIitta пtrзовt, - пtlзt,lв ltettaliittoBoгo характерч

позовна заrt вд

п ро скас},riанllЯ Впсltовкr' про pel}'.rl bтaт't rrошiторинry закl,п iB,ni

.I\ержавноtо аудиторською службою УкраТrrи проведено монiторинг закупiвлi <Проекгнi

роботи' iпослу.и з iнженернОго проекIування (Проектно-вишукувальнi роботи по об'скгу:

,, pa*ora.ip1 *uio гiлротехнiчних споруп з вiдttовлеltням екологiчного та cat tiтарно-гiгiс н iч ного

aruny р. ЛЙбiл" в м. Кисвi>, в т. ч.: лот l - l-a черга ловжиllою l950 м; лот 2 - 2-а черга довжиною

864 м))>,

висновtlк про результати монiторигtгу закупiвлi (Iнформачiя про моttiторинг - з датоIо

ltl,б.:l ittauiT: 04 береiня'20i9 - Кiнцевий строк оскарх(ення: 20 березня 2019) - розмiш-rений на сайтi

p.ororro.gou.uu (irterrr.иtl)iKaTop закупiвлi U д-20l 8_ 10-24-002893-c або ж за посиланням

https://pгozorroлgov.ua/tendcr/UA-20 l 8- l 0-24-00289З-с),

Висновкол,t визначено - Кiнцевий строк оскар)кення: 20 березня 20l9p,
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(Копiя BlrcHoBKy - lнформачiя про rtонiторинг - Долаток l :о позовноi заяви).

За резу:ъmulпа.ltч BuLL|eBKuз(r1!ozo.1tottiпtollutlzy !ержавноtо аудиторською слуя<бою

УкраТни yclпalloB-,letto, trцl пlеti)ерпа пропоппliя yllactluKa ТоВ <Pia-'tbtTlotl (.lom ] пlа зоm 2) trc

пidпltсана елекmроннu.tl цttфровtt,чt пidпuсо.лt, tцо не вidповidас y$o\a.\l пункmу l розdi;tу
< Iнсtпрукцiя з пiОzоtповкu mеHdepHo| пропозtttlii|л lпettdepHoi' Dоtу.менmацil заtловнuка.

За рс зу tьпl апла.уlll вulL|евкQзаноzо .tttlHitпclpttttzy !ержавноrо аудиторською службою

Украiни yctllaHOB,'lell(), tцо пtенdернu пропозчцiя Т()В кРiа.чьmол не ,мiсmumь dol,yVeЧmallbllo?o

пiОпверi.лttсltttя BiOtlotlidtKlc,mi учalсlпtкu (lllзl la|lel lo.|l)| Зa.ttotlttuKo.tt ква.liфiкацiйt to,tty крulпарiю

u1oonriirro <)oby;teHma;tbHo пidlпверОJrсено?tl dосвidу вuконаttня аналоziчноzо dozoBopylt (лоп l mа

:оm 2). в часmtлti rtсlюdання ,[l,оёаtllф] м 2 к|Jавdання lla проекпуваннял do dоdаmковоi' уzоdч Bid

01.()2,201б оо ло?овор1] на рOзробкt. пр<лекпttкli,i)ок1,.uанmацii, Bii) 07.12.20l5 м 07/l2.

кп кllлесо> t|e погоjlжу€тl,ся з tsиlIlевка:}аl|иrt l]иcHtltlKttM 11p() ре3УjlЬТа'l'И МОНl'tОРИНГУ

закупiв,ri .Г|ержавнtlttl a)'-]I,iтopcbKolO с.'l}жбоlо УкраТtlи ви\о,,lячla з l|аст},пного:

l. Твсрлiкеttttя !.epltaBrtoi аулlt,l.орськOi с;rуiкби YKpairrrr про вiдсутttiс'гь

е,]ектроIIного цIrфровогО пiдпrlсУ не вИповiдас дiйсllостi вIiходяrtIl з насryпного:

вiдповiдно до пункту l розлiлу кlнструкчiя з пiдготовки тендернот пропозиuii> тендерноi

документаttiт. тендерна пропозицiя учасника та файли, якi входять до lT ск.паду, повиннi бути

пiдписанi учасником шляхоlll наl(JIадення елек,l'ронного цифрового пiлпису уповнова)I(еноi
llосадовот (сllужбовоi) особи ччасн}Jка з ви користан}lя l\,| засобiв елекrронllот системи закvпiвель

та з урахуванtlя\l виN{ог Закону УкраТни "Про електронний цифровий пiдпис"-' 
ЗгiлнО зi статеЮ l ЗаконУ УкраiнИ uПрО електронниЙ цифровий пiдписl,

вiд 22.05.2О03 N9 852-1V еJlектроннийl цифровий пiлltис - вид елеt(тронного пiлпису. отриманого

за рез}.,1ьтаго}l кри птtlгра(liч trого tlepeTBope}lliя rtабору електронllих даних. якиЙ лода€ться до

цього llабор) ltбо логiчllо з llиv пос.1lI\,(ться i ,1ас lvог) пiлтвердити його lti,ricHicTb та

irентифiкувати IIiдгlисувача. Е:lеtсгронний цифровий ttiлrtис нак.rадасться за доtlомогою

особистог0 кjtюча та llеревiря€ться ,r:l J0Il(t\1()1-ol() Bi;tKpttTtrt'tr ключа.

Згiдltсl з iltфopMarticto. Iцо pOзNliltie}la lta сайтi рrоzоrrо.gоv,uа (iдентифiкатор закупiвлi UA-
20l8_10_24-002893-c або за посилання]\,1 httрs://ргоzоrго.gоч.uа/tепdеr/UА-20l 8- |0-24-002893-с)
,]-etljtepIta прOпозиll,iя ),часltика 

-I ()В <Рiа.llы'о> :Ja .,1о,го}1 l тa 2 пiд.писаtlа шляхом наклалання

електроllного цифрового пiдпису.

Так, на сайтi рtоzоrrо.gоч.uа у вклалчi <!окументи> учасника ТОВ кРiальто> 08.1 1.20l8 о

l7:45 розмirлений файл sign,p7s, пiсля заваltтажеIlня якого! з'являсться iнформачiя про те.

KllM накJIалено лане ЕцП.

вказаний файл ic свiдченням того, tllo пропозицiя учасшика пlдписана шляхом накладення

е.lектроllного цифрового пL,lпису.
(Скрннruот сторiнки саriтч за посилаIiням https://prozorro.gov.ua/tenderruA-20l8_10_

24-002893-с Додат,ок 2,3 ло llозовноi ]аяви).

lliд час перевiрки eJlefi.poHHoI-o цифровоt.о ltiдпису учасника (файл sign.p7s) на сайтi

MiHicTepcTBa lостицii УкраТlrи ( https://czo.gov.Lra/verifi) замовllик()м встановлеllо. що tliлltис

llалежить лl{ректору ТОВ <Pia.rbTtl> Яровоrr1 М. М.
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(Скриншот cTopiHKlr сайry за поси"цанняNr httrrs://czo.gov.ualverifv ДОдатОК 4 ДО

ttозовllоi запви).
BMicT даногсl файлу ,r5ing,, NlOжtla перег.,lяll}ти за лопоN,lогоlо будь-якого текстоВоГо

реlак,гора./переглядача. який пi:rr,рилrl,с: (loplitaт TX'I- (наприклал б-:IокнОту Windows - notePad.exe).

Пi:t час вiдкри,ггя лаtlого t|lайлу за J,опо\lогоlо програNiи (notepad) вi,,lкривасться iнсРормаrliя про

тс. якi саме докумеt|ти lогiчно посдli\ lоться i] на}iлаленим ЕЦП.
lliс.,tя tlрове.tення B}l щезазнаtlен их :iT. iнформацiя зазначена у файjli пiдтвеРдЖУС l'e. ЩО

}часllико\4 ГОlJ "Рiалыол накла.lсllо EL{l lHa )ci док)менти заванlаженi ) сиСтСм) I]iД ЧаС

подання тендсрнот пропози цiт.
При цьому, дата накладення пiдпису на обох сайтах збiгасться,

()cKir ьки теtt.цепна ttоопозиttiя ччасiiика за J]oToM I т,а 2 пi дIlисана llljlяхом ilакл |i]lенlIя

е-]ектрон I{ого llи фоовогtl пirписr,. то BOtIa вi-lповt llt с \,1lo BaIl Tel l-ileDI lol локчNlеt{та lllIl за [l ()вн и ка

2. TBelr.-riKcll ltя !,epitaBltoi лi,,lIlтоl)сьlioi c.rviнбlt }'ttpaillH про те, lrlo теt1.1еРlIД

пропоlзItцiя IIе пticTltT,b ,ltlK!,\tcltTa.lblIllг0 п i,lT Bcp,lжclt tlя вiлповiдностi УЧаСНИКа
Bll]HatteHo}tv f:tttoBttttKolt KBa.-t iф iKauiii ttolrl KpttlepiKl (Hilrlвнictь ,]окvttен-га.l ьно
lli,tltlc;l.t*tcttttlo ,ttlcBi.tt tlttKtltt:lllllrl illla.l(lt i,ltttlttl ,tllltlBtlp}" (.l()l l la лог 2). в 'lilclItlli
llснадцllня lolaTKr, .]ti! 2 <llавrапня lla п рOсктl,ва !l llя>) ,1о до,lатковOi Yго,tlt вiд 01.02,20lб лtl

!оговору на розробку проектноi докуrtенr,ацii вiл 07.12.2015 Лt 07/l2 не вiдповiдас дirjснос'гi
вllхолячIl з llцc,l,ylll lого:

Зазначене твердження не вiдповiда€ дiйсностi, оскiльки згiдно з вимс}гаýlи пiдпунк'гу (в)
пункту 5 <Ква_riфiкачiйrri критерiТ ло у,часникiв та ви|чlоги. чстановленi c-|,aTTeIo l7 Закону>

TcHlcpнoT.roKlrretlTatriT. за\lовllик ви\4агав вiл ),lасникiв налати } складi тендерноТ прОПоЗИttiТ

колiТ договорiв (з до.lаткапли та акта]\lи про при й ман ня-передавання робiт).

На виконання зазначеноI виN,tогtl yчасник ТОВ <Рiальто> надав копiТ чотирьох догоRорiв з

.lода-lкаIlи,га акта\,и у cK;taдi,I,eHJ,epHoi ttропозичiТ. ]oKpel\ta:

l. Коrriя довiдки про ll iл,гверляiеп Hll лосвiлу ана.поI,i,tншх логоворiв (Додаl ок 5 до
],eHrleplloi JoKvrtett,гa цii)

2. Копiя договорч пiлрялl,вiл 25.0{.206 }} t5-04/20tб з лолатками та актом (fiолаток 6

.to позовноi заяви);
2. Копiя .lol оRор}, пiдрrl;t1, Biir ()7.t2.20l5 }l 07/l2 l ,lo.Ila,l,Ka}rll та а }il'oм (Додаток 7 лО

позовtIоi зая Bll );
3. Копiя логовору пiдрялу вiд 0{.03.201.1 Лs 25.02.11 з додатка}Irl ,га aKTaItrl (flодаток 8

до позовноi заяви).
,l. КоIliя доl,овору вiд 30.11.20lб JYq 488 з лOлаткдлtIr .l,а aкTaDrll (Додаr'ок 9 до ttозовнtti

]аяви).

Telt.:leplla докчмеtlтацiя tte llicTltTb обOв'язковоТ чNlови щодо надання учасникоl\| !'складi
тендерноТ [lропози цij' дола l ко вих ) год до _]оговорiв. а.,1е } 

tlасник мас право подавати б1 л ь-Я Ki iНШi

доку\lенти. якi BiH бажас i1.o;taTH. KpiM гихJ щ0 виl\1аI,аються тендерноТ локуý|ентацiсю.

з

отже учасником лотриrtаlti вимоги пункту 1 розлiлу <Iнстрчкцiя з пiдготовки тендерноi
пропози цii> те ндерt toT локументаt(iТ.

бr.,1и вiдсутнi пi_{стави для вiдхиrlення пDопозицii l'оВ (Рiальто) за ло,гом l та 2.



TaKltM .tином. дJlя докуN,lе нl,альноI,о пiл,l,вердження вiдповiдностi квалiфiкачiйному
критерilо <наявнiсть докуi\{еl1,I,а.,l bllo п i;tтверлжеrltlго досвiлу виконаllня аtlалогiчного логовору)
ТОВ <Pia,lbTo> надало у складi теltдерllоi пропозичiТ копiТ 191цдд9д договорiв, предмет яких €
аналоt iчниv Jo прелмегу laK1 пiB:Ii.

Звертасмо увагу, п[о вiдповiдно до вимог cTaTTi lб Закоrrу УкраТни кПро публiчнi
закуrtiвлi> (.лалi - Закон) за\,lовник ус-],ановляс о;tин або декi:tька квалiфiкачiйних криr.ерiТв.
зокре\,|а. ttаявttiсrь .loKy\4eHTi]]lbH() лi.ttвер.,lженоl tr _ltlcBi.l5 викtlttаtlltя аналогiчного _rоговор}.
Тобто. згirltо вtlltог Закtrнr .t.rя пi.,lтвер.lжсllttя ltrcBi.lt Rикоllаllня ана.rсlгiчllих .tоговорiв
учаснику лоста,l,ньо налати у ск.rадi ,генлерноi лроttозичii KottiKl tlдного логовору.

Поря: з ци}l. за!lовник llac право в}lrlагати у тен;tерtliй локуrtен,гацii бi_,lьшл кiлькiсть
aHa"lol iЧНИХ.fоГОВОРiв.-l'ак- зaMtl вн и к скориставшись гакиv прав()м. вимагав вi.l rчасttикiв пtlдати
у складi тендернот пропозицii копiтдекiлькох логоворiв (лва i бiльше). Як вже зазначалося ранilле,
ТоВ <Рiальто,, надало KolliT чотирьох договорiв.

ппи пеосвiоLli тоьох логовопiв Деп ,,t(aBl Ia av_,l1{ToDc ька с -,l \ ,fi.ба Ук lни порчulень неDa

Такилл .lиllом вiдсутнiсть у четвертому логоворi Nc 07/ l2 вiд 07.12.20l5p. в його долатковiй
1'ГО.li Bi,l 0l.02.20lб lo.laтKy Ns 2 7tодниrt чино]\1 не сllотворю(, весь зл,t ic,t, тендерноi пропозичii
ТOВ <Pia.lbtrl,, illi в якоv1 pati lterloжcI]Ba)lilllиcя,JaK()llHol() tli,tсlавокrJлявiлхиленнятсндерllоТ
ПРОПОЗИuiТ vЧаСtlИка. з пi.'1став t leBi"lnoBi,lltocTi ква-riфiкачiйниrr (ква"лiфiкаltiйноrtу) критерiяlt,

ОСКi;rьки тенлерна пропозичiя ),часника за ,,lо,гоi\4 l тa 2 лtiстить документальне
гtiдтверлжеtt ttя дtlсвiлу викоlrання аналогiчних договорiв та учасllик вiдповiдас квалiфiкаuiйним
КРитерiям, Залtовник tte мав законних пiлстав для вiдхилення тендерноТ пропозиt.tiТ ТОВ KPia_,lbтo))
за лотом l та 2.

отже, пiд час розгляду тендерноi пропозичiт Тов <рiальто> замов1lиком не було порушено
вимоl,и пунктiв I та 4 частини ttершоi с,гаттi 30 Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi> (далi -
Закон ).

Стаt-гею 7-1 Закону Украiни вiд 25.12,20l5 Nч 922 кПро llублiчнi закупiвлi> визначено, шо
монiт,ориttг закчпiвlti здiйснlоеться протяго]\1 IIроsеленllя процедури закlпiвлi. укладання
договорч про закупiв,пtо та його викоttаttня.

Вiлповiдttо пунк'гу ll ч. l с,г. l Закоrrу УкраТtrи <Гlро rrублiчнi :lакуtliвлi>, монiторинг
ЗаКупiВлi- tte аttал iз ,'lотри маIlllя заI{овl|ико\| ]aKOH0.-laBcTBa v сфсрi публiчних закупiве.,rь на Bcix
сталiях закупiвлi з Mc,Toto запобiгаltltя поруulсllllяý,| законолавства у сферi публiчних закчпiвель.

Ключовим у ланоtlу вllзначеннi с ((здпобiгання порушенняlll)).

Частиноtо 7 ст. 7-| Закону УкраТни <Про публiчнi закупiвлi) передбачено перелiк
irlt}ropMauii, яка tlбов'язково мас бути зазначе||а аудиторами у висновку по монiторингу.
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Наданi копiТ догсlворiв повнiстtо докчментально пiлтвеDлжчють досвiд виконання
'I'OB кРiальто> аналогiчних предп,tету закчпiвл i договорiв.



Серед iншого у висновку обов'язково зазначаю,гься

_ опис порушення (порушеrrь) законодавства у сферi публiчних закупiвель, виявЛеНоГО За

результатами монiторингу закупiвл il
- зобов'язання щодо усунен}lя порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних

закупiвель.

'I'аким чином,Щержавлlокl ауди,горськоlо службою УкраТни, в констатуючiй частинi форми
висновку ]азначасться iнфорrrаrtiя:

- оttис IIорушеliня (nopytttettb) закоllодавс,I,ва у ctPopi публiчrlих закупiвель, виявленогО За

резу_Iьтата]\l и MtlHi горинг1 закr пi B.ti. iз зазltачсtttlяv :

- стр}ктурноТ оrиницi нор\lа ги Bl lo- право вого акт). норrtи якоТ порушено. його вид.

найменування сirб'скта нор\4отворення. да,t,а прийня,l,гя r,a його ресстраuiйний iндекс (KpiM

закоtliв)- заго.,lоRок. а в pa:li вi,,lсlt,tаllня -l0,Jаре(сlроRаного нор\lа-ги вно-правового акт} -також
дата i номер його державноi peccTparliT в MiиicTepcTBi rостиrriТ УкраТttи. При зазначеннi
структурноi одиницi закону зазнача€ться тiльки його заголовок (KpiM законiв про внесення зпliн);

- найменуваlrня та реквiзити документiв, що засвiдчуtоть (пiлтверджують) поруtлення (у

разi потреби також деталiзукlться с}"ть ra обсгавини допущення порушення).

При uborry в коttстатчlочiй частиtti висttовку Державноlо аудиторськоlо службою Украiни

робиться висновок ttpo наявнiсть чи вiлсугнiсть пор\,шення (порушень) законолавства у сферi

ltублiчних закуtliвель за ко}l(tlиI,t iз пиrань. якi були виявленi ra визttачеrli як порушення.

Конста,гукrча часr,ина форми висновку ЩержавноТ аулиторськоТ слуlrtби УкраТни повинна
уiсти,r,и поси:tання на стр\,кr\рн) о]lинllцю колlпеtенцiйного нор]\,tати вно-tIравового акту. На

пiдставi якоТ ()ргаl| держаl}llоtrr (liHattctlBtl1-o коl|,Iр()лtо зtlбов'язчс заNlовника уСуl|уТИ )'

BcTalloBJello\|\ .акоlIо.,lавсгво\t п()ряlк\ вияв,,lсtti пtlр1 tttсння,Jакоllо.lавства 1 сферi заКlЛiВе.rЬЗа

рез\,ль гата\,и rtонiторинг1 зак1 rliB:ti. а ,гако;к зобов'язання що.lо ус),нення цих порушень.

З налано]' копiТ Висllовку можливо побачити тi.,lьки те. uto f{ержавноi аулиторськоТ с-rужбИ

зобов'язала КП кПлесо> здiйснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому
законодавствоl\,| порядку протягоl\'t п'яти робочих днiв з дltя оприлlоднення висновку.

I lоси.лан ня ДеDжавною ачдитоtlською с-цчrкб ою Укпаiни в Висновку на IIоDушенl

KI] Kll:reco> IlоD]\lативно llpaBoвi акти ttc rti-l,гвер]iк rtоться сlбставинаl{и справи та l|аявниNlи

0казаi\,1l1 а

Yri al н l.j не Bllrl :le

их п Illc lIb но \l21Tll BIlo п

()

BIlx itKTlB с )кав ol() ито ською с-l Б

вiдповiдно до статгi 3 Закону закупiвлi повиннi здiйснlоватися, зокрема. 3а таким

принllипом як об'сктивна та не\,перL,,1]+(сIIа oцittKa TelljlepHиx пропозичiй.

'l'oMy вi,,tхиленltя проllозиttiТ Т()[} <Рiаль,го>:l пi,,tстаtl.,]азllачених у висновку ЩержавноТ

ау,lиторськоi с:rужби за рез\.1ьтатзýlli \|()lliT(lpllllг\ ]ll]tlitчelloТ виtцс закупiвлi. с незаконним та

також мог,]lо llризвес,ги до чi,гкот демонс'грачii ;rискр им iнацiй ного ltiдходу замовника до розгляду
пропозttrliй }-ЧаСllИКа що Обtlв'язкtlвtr в llасI),пlltrrl} породя(ус для заN,lовника нега'гивнi tlас_цiлки

у випадку доведення правоохорон l lим и органами у дiях винних осiб сюпаду злочину,
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З ви шtеви к;tаДеногО ви,|lно. tцо Kl I (Ilлесil> tle були лопуulснi порушення вимог Закtrну пiд
час розгляду та сlцittки те}lдерllоТ пропозиttii ТоВ кРiальто> за лотами l та 2 закупiвлi <Проектнi

роботи (послуги з iнженерного IIроектування (11роектно-ви шукувал bHi роботи по об'ск,гу:
,,Рсконсгр)кrtiя tiJроtсхtliчних спор)л l вiднов_tеtlняv eKo.,ttlt iчногt-l га санiтарttо-гiгiсltiчttоl о

стану р. Либiль в м. Киевi>, вт. ч.: лот l- l-a черга ловжиною l950 м; лот 2 - 2-а черга довжиною
864 м))>. iдентифiкатор закупiвлi UA-20l 8- 10-24-00289З-с.

З урахуванням викладеного вважа€Nlо, що Висновок про результати монiторингу закупiвлi
<Проек,l,нi роботи (послуги з iнrltенерного проеl<тування (Проектно-вишукувал ьн i роботи по
t16'tKlr: ul)еконсr,рlкчiя l i.,tротехнiчttих спор}д з вi.-ltlов.lенням екологiчttого та caHiTapHo-
гiгiснiчttого с,ганч р.JIибiль в пл. Кисвi>. вт. ч.: лот l - 1-а черга довжи ною l 950 м; лот2 - 2-а черга

довжиIlою 864 м))>. iлеtlтифiкатор закупiв",ti UA-20l 8- 10-24-00289З-с е необгрунтованим та
безпiдставн ипл.

Ураховуючи виклtlленс. на пiдставi ч. l0 cT.7-1 Закоtlr УкраТни кПро пуб,riчнi закупiв.ri>.
cr. 2. 3. 5. l9.17.77.123. l60 Ko.feKcl a.]lt iHicrpaTи BHol о с\,-lочllнства УкраТни

гlр()lI I},

l. I|рийtlя,l,и ttозовну заяву до рOзl,лялу

2. Скасувати висновок про результати плонi,горингу закупiвлi кПроектнi роботи (послуги з

iнженерного проектування (Проектно-вишукувальнi роботи по об'€кту: кРеконструкuiя
гiдротехlliчних споруд з вiдновленняпt екологiчtIого та санiтарно-гiгiенiчного стану р. Либiдь в м.

Кисвi>l. в ,|,. ч.: .|lo,1, l - l-a черга довжиною 1950 пл; лот 2 - 2-а черt,а дов)(иною 864 м))>.

iдентифiкаr,ор закупiвлi UA-20l8- | 0-24-002893-с, виданий .Щержавною аудиторською слуrкбою
УкраТн и.

3. Cy,roBi витрати llокпасти на вiдповiдача.

Ktl.1t.|l ta l bt te ttiOпpttc.ttc,tlttttl BtlKollaB|!()?() tlpzclttl, Kui'tlc,bKoi'.|licbKOi' рuiu (Kui'BcbKoi .ttic'bKoi

dep,lKaBtto| ad.ltitt icпlpat|ii) по l).\l)pl1I!i, .\,mpl! llaIll !!о l]lLt с кс п.,l),а пlа1,1ii- зе.|1е-,t ь сtоdноzо фонdу.u, Кuсва
цП.-tесол, cmBepiJlcl,c, u|о Hll.|l не поОuно iHlttcэzrl позов1, d<l !|ep:HcttBHol' ауdumорськоi с.lуэк'бu
YKlluitttt з пlч.1l (a1Ill.|l ll1leO,ttctllt1-1t tllu з t]1llx a,ultux tlidcпlutl.

Дода,гки:

l. Копiя Висновку - Iнформаuiя про монiторинг на 5 арк. (Додаток l до позовноi заяви).

2. Скриншот сайту щодо розмiцення t|айлу sign.p7s на 2 арк. (Додаток 2. 3 до позовноТ заяви);
3. Скриншот сайту про перевiрку Еl_{П на l арк. (Додаток 4);

4. Копiя довiдки про пiлтвсрдження досвiду аналогiчних договорiв на 2 арк. (Додаток 5 до
тендерноТ докуме нташii) :

5. Копiя договору пiдряду вiл 25.04.206 Ns l 5-04/20 l б з додаткаlllи та аrгом на 2 l арк. (Додаток б

до позtlвноТ зая ви);
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6, Коrriя договору пiлрялу Bi.r 07. l2.20l5 Ng 07/ l2 з додатками та актом на l7 арк, (Додаток 7 до

IlозовноТ:]аяви):
i. Koni, договору пiдряду вiд 04.0З.20l4 Ns 25.02,14 з додатками та актами на 25 арк, (Додаток 8

до позовноТ зая ви):

i- Koni, дого"ор1; uiл з0.11.20lб Jф 488 з додатками та актами на 27 арк, (,Щодаток 9 до позовноI

заяви),
Ь. Спр""rоr.uИту з кабiнету замовника на 1 арк, (Додаток l0 ло позовноi заяви),

l0. Копiя свiдоLrгва про лержавну peccTpauiKi КП кПлесо> на l арк, (Додаток lIдо позовноТ

зая ви).
l l . КоlIiя вiдомостей з С,ЩРПоУ на l арк, (Додаток l2 до позовноТ заяви),

l2. Копiя виписки з €диного державного ресурсу lQриличних осiб, фiзичних осiб-пiдприсм uiB та

громадських формувань на 2 арк, (Додаток l3 до позовноТ заяви),

l 
j. копiя 

""."iy',, 
.rоrуrу Ко"j,,,u"ыtоrо пiлприсмства виконавчого органу КиiвськоТ мiськоI ради

(КиiвськоТ мiськоi лерrкавноi алмiнiстрацiТ) llо oxopoHi, уl,риманню та експлуатачii зепtель

"or"nao 
фоrr;rу ll. Кисва<[lлeco,1 на l0арк. (Лолаток l'l ,ro позовноТзаяви),

t+, копiЯ po.nopro*.,,"' КиТвськогtl рtiського голови Nc 9l0 вiд 20.12.20l8p. про призначення

t.""apurlrnar, :t"p.n.npnn,l K[l <l l-reco> lОсипенко О,М, на I арк, (Щоrаток l5 до позовноi заяви)

l5. Коlriя ,,а*uзу uiл jb. tz.zo tB р. Nl 275-кlтр на l арк. (Долаток lб до llозовltоТ заяви).

l6. Копiя свiдоцтва про ресстрачiю платника податку на додану BapTicTb на l арк, (,I[олаток l 7 ,lо

позовноi заяви)
l6. Копiя позовtlоТ заяви та поданих до Hei документiв для вiлправки сторонi_по справi на l28 арк,

17. Оригiнал платiжного дорччення про сплату судового збору J\! )а, у R|д

/3 р. на l арк
lll. К:ttlло,tаtlня ttpcl вtrгребr,вltнllrl текс,г} Висновку tt рез)льтати монiторингу закупiвлi з

l-{cp;KaBHoi аудитtlрсьttоТ с-'lужби yKpaiHtt на 2 арк,

Генера:t ьни й :lиреlfl ор , о:rег IоСИГlЕНКо

L, 

' 
a,,l9
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КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО
виконАвчого оргАну киiвськоi MICbKoi рАди
(киiвськоi MIcbKoi дЕржАвноi АдмIнIстрАцIi)

ПО OXOPOHI, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦIi ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО
ФоНДУ М. ки€ВА (ПЛЕСо>)

q,-1- Mlllii.'lbcbta-CloбidcъKa, 7, .,tt. Kui-B. 020()2. пеl, (()11) 5] l -l8- 1 l, dпкс 511- 18- t l , L'alll1eHnlp
(0,1-1) l5-5l

Е-лlчil:рlеsо2()l 2it lйr_пеL КоО СДРПОУ 2З505 ] 5]

ОКРУЖНИЙ АДМIНIСТРДТИВНИЙ СУД М. КИ€ВД
/' а3 7Z/9/ 01051 м. Киiв, Bylt. П. Бо.rIбочана 8, корп. l

Позивач:
Коtиунальне пiдприемство виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT рали
(КиТвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрачii) по oxopoHi, }триманню та
експлуатацii земель водного фонду м. Киева кплесо>,
(код СДРПОУ 2З505 l5 l)
Ддреса: 02002, м. КиТв, вул. Микiл ьсько-Слобiдська, 7
Р/р Nэ 3544003000l333 в ГУ ДКСУ у м. Киевi
Код банку Nа 8200l 9
Засоби зв'язкч: 044-541-18-1 l, 541-06-96

Вiлповiдач:
/{ержавна аулиторська с]ужба УкраТtlи
(код €ЛРПОУ 10 l65856)
Алреса: КиТв. 04070 вуличя Петра Сагайдачного, 4,
Засоби зв' язкч : 044-425 -о9 -24

Комунапьнипл пiдприемством виконавчого органу Ки'iвськоТ MicbKoi ради
(КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) по oxopoHi, утриманню та
експлуатачiт земель волного фо"ду n,. Киева кллесо> подано позовну заяву до
!ержавноi аулиторськот служб и Украiни про скасування Висновку про результати
монiторингу закупiвлi.

Вiдповiдно ло ст.257 Кодексу адм iH iстрати вного судочинства УкраТни
cпpotIlelle позовне провадження призначене для розглядч справ ltезначнот
ск.lаднос ti га iнших спраts. Jля яких прiоритетним с швидке вирiшення справи.

1

КЛОГIОТАННЯ

вiлповiдно ло ст.257 Колскс1, адм it t iстративного судочинства Украiни у разi
вiдсутностi оспорюваноl,о акту у позивача. llозивач llодас клопотання про його
витребчван ня.

CTaTTelo l б l Колексу адмiнiстративного судочиl]ства Украiни визначеllо,
що кJlопотання про розглял справи у порядку спрощеного позовного провадження



та к-llопоl,анн'I про ви,l,ребування осllорюваноI,о акту llодаеться одночасно з
полаllня}t tlозовно l зая ви.

Враховуючи пред\,1е,I позовних вимог. просимо Вас

l. Проводити розгляд даноi судоsоi справи у порядку спрощеllого
позовного провадження без участi прелставникiв КП <Плесо>.

2, Ви,l,ребувати у l]ержавноТ аудиторськоТ служби УкраТни висновок про
результати моlliторинry закупiв,,Ii <Проектнi роботи (послуги з iнженерного
проектування (Проеюно-вишукувальнi роботи по об'скту: <Реконструкцiя
гiлротехнiчних споруд з вiднов'ltеttltям еко.,tогiчного та санiтарно-гiгiенiчного
стану р. Либiдь в м, Кисвi>, в т. ч.: JloT l - i-a черга довжиtIою l950 м; лот 2 - 2-а
черга довжиI{ою 864 м))>. iдеltтифiкатор закупiвлi Uд_20l 8- l0_24-002893_c,
виданий !ерrкавною ауди,l,орськоlо с:lуrtiбою УкраТни,

l'енеральниit директор о:rег lоСИllIiIКО]:
l].

2
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