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   КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  

У Х В А Л А
про продовження процесуального строку 

10 вересня 2018 року           810/1716/18
          Суддя Київського окружного адміністративного суду Лапій С.М., 
розглянувши в                           м. Києві у підготовчому провадженні 
адміністративну справу за Приватного підприємства "Іванків-Автолюкс" до 
Конкурсного комітету з проведення обласних конкурсів на перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених 
до компетенції Київської обласної державної реєстрації, третя особа - 
Фізична особа-підприємець ОСОБА_1, про визнання протиправними та 
скасування рішень, зобов'язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:
До Київського окружного адміністративного суду звернулось Приватне 
підприємство "Іванків-Автолюкс" з позовом до Конкурсного комітету з 
проведення обласних конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської 
обласної державної адміністрації, тертя особа - Фізична особа-підприємець 
ОСОБА_1, в якому просить:
- визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсного комітету з 
підготовки та проведення обласних конкурсів на перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до 
компетенції Київської обласної державної адміністрації, оформлене 
протоколом №2017-2 від 18.12.2017, щодо допущення фізичної особи-
підприємця ОСОБА_1 до участі в конкурсі на автобусному маршруті 
загального користування "Страхолісся - Київ АС Полісся";
- визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсного комітету з 
підготовки та проведення обласних конкурсів на перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до 
компетенції Київської обласної державної адміністрації, оформлене 
протоколом №2017-2 від 18.12.2017, щодо визнання фізичної особи-
підприємця ОСОБА_1 переможцем конкурсу на автобусному маршруті 
загального користування "Страхолісся - Київ АС Полісся";
- зобов'язати конкурсний комітет з підготовки та проведення обласних 
конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної 
адміністрації, визначити переможця конкурсу на право перевезення 
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пасажирів на автобусному маршруті загального користування "Страхолісся 
- Київ АС Полісся" на підставі бальної системи оцінки конкурсних 
пропозицій та законодавства, що було чинним станом на 18.12.2017 та 
документів, поданих перевізниками - претендентами до 18.12.2017 включно.
Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 25.04.2018 
відкрито провадження в адміністративній справі та призначено підготовче 
засідання на 24.05.2018. 
Від представника Приватного підприємства "Іванків-Автолюкс" надішла до 
суду заява про відвід судді Терлецькій О.О. 
Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 25.06.2018 
суддею              Терлецькою О.О. задоволено заяву про відвід.
Згідно автоматичної системи документообігу адміністративну справу                                   
№ 810/1716/18 передано на розгляд судді Лапію С.М.
          Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 02.07.2018 
справу прийнято до провадження суддею Лапієм С.М. та призначено 
підготовче засідання.
Представники позивача та третьої особи  надали суду клопотання про 
продовження процесуального строку підготовчого провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КАС України підготовче провадження має бути 
проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у 
справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для 
розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на 
тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
Оскільки до суду  надійшли клопотання представників позивача та третьої 
особи про продовження процесуального строку підготовчого 
провадження, а станом на 06.09.2018 сплинув шістдесятиденний строк для 
проведення підготовчого провадження, суд вважає за необхідне 
продовжити процесуальний строк для проведення підготовчого 
провадження у даній справі на тридцять днів.
Представник позивача разом з позовною заявою надав суду клопотання 
про витребування  доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості 
самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування 
доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в 
частинах  другій  та  третій  статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання 
заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без 
задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує 
неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не 
залежали від неї.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 80, 94, 173, 243 КАС України, суд,-
 

у х в а л и в:
Продовжити процесуальний строк для проведення підготовчого 
провадження на тридцять днів.
Відкласти підготовче засідання на 04.10.2018 о 09:30  год.
Витребувати в Управлінні інфраструктури Київської обласної державної 
адміністрації належним чином завірені копії конкурсних пропозицій, у тому 
числі: заяву, анкету до заяви на участь в конкурсі, штатний розпис, 
податковий розрахунок до сум доходу (1ДФ), перелік транспортних засобів 
та усіх інших документів, поданих  ФОП ОСОБА_1  на участь в конкурсі, 
оголошення про проведення, якого опубліковано в газеті «Час Київщини» 
від 03 листопада 2017 року по автобусному маршруту загального 
користування «Страхолісся - Київ АС Полісся» (рейси № 4165/44166, № 
4167/4168 та                  № 4163/4164).   
Копію ухвали надіслати (видати) особам, які беруть участь у справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
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Суддя                                                                                 Лапій С.М.
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