Категорія справи №
910/17438/18
: Господарські справи (до 01.01.2019); Інші спори.
Надіслано судом: 09.07.2019. Зареєстровано: 09.07.2019. Оприлюднено: 10.07.2019.
Дата набрання законної сили: 08.07.2019
Номер судового провадження: не визначено

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58
inbox@anec.court.gov.ua
УХВАЛА
про відкриття апеляційного провадження
"08" липня 2019 р. Справа№ 910/17438/18
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Тищенко А.І.
суддів: Скрипки І.М.
Михальської Ю.Б.
розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою
відповідальністю «Самбірський радіозавод «Сигнал»
на рішення
Господарського суду м. Києва
від 22.05.2019 ( повний текст складено 27.05.2019)
у справі № 910/17438/18 ( суддя Спичак О.М.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Самбірський радіозавод
«Сигнал»
до Комунального підприємства Інформатика Виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Товариства з обмеженою відповідальністю Хідден Енерджі Юей
про визнання недійсною публічної закупівлі та визнання недійсним договору
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю Самбірський
радіозавод Сигнал звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до
Комунального підприємства Інформатика виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та Товариства з обмеженою
відповідальністю Хідден Енерджі Юей про визнання недійсною публічної
закупівлі ДК 021:2015:48810000-9 Інформаційні системи Пілотне впровадження
системи Автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським
зовнішнім освітленням в м. Києві за переговорною процедурою закупівлі
відповідно до оголошення оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель 23.11.2018р. за № UA 2018-11-23-001995-b і
оформленого Протоколом переговорів від 23.11.2018р., повідомленням про
намір укласти договір під час застосування переговорної процедури від
23.11.2018; визнання недійсним договору № 46/18-12 від 04.12.2018 року,
укладеного між Комунальним підприємством Інформатика виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Товариством з обмеженою відповідальністю Хідден Енерджі Юей.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 22.05.2019р. у справі №
910/17438/18 відмовлено у задоволенні позовних вимог.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Товариство з обмеженою
відповідальністю «Самбірський радіозавод «Сигнал» звернулося до суду з
апеляційною скаргою, просить оскаржуване рішення скасувати та прийняти
нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.
Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між
суддями від 02.07.2019 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя
Тищенко А.І., судді Скрипка І.М., Михальська Ю.Б.
Відповідно до ст. 268 ГПК України після проведення підготовчих дій суддядоповідач доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про
проведення додаткових підготовчих дій в разі необхідності та призначення
справи до розгляду. Про дату, час та місце розгляду справи повідомляються
учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу розглядається з їх
повідомленням.
Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення
ухвали до суду не надійшло.
Апеляційна скарга оформлена у відповідності з вимогами встановленими ст. 258
Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, апеляційний суд приходить до висновку про
наявність підстав для відкриття апеляційного провадження у справі та
призначення справи до розгляду.
Керуючись статтями 234, 258, 262, 263, 270 Господарського процесуального
кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, У Х В А Л И В:
Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з
обмеженою відповідальністю «Самбірський радіозавод «Сигнал» на рішення
Господарського суду м. Києва від 22.05.2019 у справі № 910/17438/18.
Справу № 910/17438/18 призначити до розгляду на 03.09.2019 на 14:20 год.
Встановити учасникам справи строк для надання можливості скористатися
наданими ст. 267 Господарського процесуального кодексу України правами
протягом десяти днів з дня отримання даної ухвали.
Попередити учасників справи, що заяви, скарги і документи, подані після
закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду. Згідно з ч. 2 ст.
169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються тільки в письмовій
формі.
Довести до відома учасників провадження у справі, що у разі подання до суду
апеляційної інстанції відзиву на апеляційну скаргу, до нього додаються докази
надсилання (надання) його копій та доданих до нього документів іншим
учасникам справи (ч. 4 ст. 263 Господарського процесуального кодексу
України).
Роз`яснити учасникам справи, що юридична особа бере участь у справі через
свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені
відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної
особи), або через представника (ч.3 ст.56 ГПК України). Представником у суді
може бути адвокат або законний представник (ч.1 ст.58 ГПК України).
Всі документи та письмові докази подаються виключно через відділ
документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду
(канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 1-А (І поверх).
Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського
суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-А, зал судових засідань №
12 (другий поверх).
Головуючий суддяА.І. Тищенко
СуддіІ.М. Скрипка

Ю.Б.Михальська

