
 

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, 03035,  

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

Ім'я (найменування) суб'єкта 

оскарження: 

товариство з обмеженою відповідальністю  

"Лайтек Трейдінг" (надалі – Скаржник) 
  

Місце проживання 

(місцезнаходження) суб'єкта 

оскарження: 

 

Вул. Люстдорфська дорога, 140-А, м. Одеса 
  

Номер скарги, присвоєний в 

електронній системі закупівель  

під час її подання: 

UA-2021-05-08-000006-c.a1 

  

Дата та час подання скарги  

суб'єктом оскарження в  

електронній системі закупівель: 

18 червня 2021  17:37 

  

Найменування замовника: 

 ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ КОНЦЕРТНО-

ВИДОВИЩНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ФІЛАРМОНІЙНИЙ ЦЕНТР ФЕСТИВАЛІВ 

ТА КОНЦЕРТНИХ ПРОГРАМ" (надалі – 

Замовник) 
 

  

Номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, що 

оприлюднене на веб-порталі 

Уповноваженого органу та назва 

предмету закупівлі: 

UA-2021-05-08-000006-c 

"Реставрація пам’ятки архітектури місцевого 

значення будівлі Обласного комунального 

концертно-видовищного підприємства 

“Чернігівський обласний філармонійний центр 

фестивалів та концертних програм” з виділенням 

черговості" 

(надалі – Процедура закупівлі) 
  

 

РІШЕННЯ 
 

№14117-р/пк-пз від 23.06.2021 

 

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  "Лайтек 

Трейдінг" від 18 червня 2021 № UA-2021-05-08-000006-c.a1 (надалі – Скарга) щодо 

порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі, 

 

 

 

 

 

http://www.amcu.gov.ua/


ВСТАНОВИЛА: 

 

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури 

закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про відхилення 

тендерної пропозиції Скаржника та рішення про визначення Переможця Процедури 

закупівлі. 

 

На момент прийняття цього рішення у Колегії відсутні підстави для залишення 

Скарги без розгляду в цій частині. 

 

Враховуючи викладене,  керуючись 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 "Лайтек Трейдінг" від 18 червня 

2021 № UA-2021-05-08-000006-c.a1  прийняти до розгляду. 

 

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк 

 

 

Розгляд Скарги відбудеться   05 .07.2021 о    17 :00 за адресою: вул. Митрополита  

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

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

додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги. 

 

 

 

Голова Колегії О. МУЗИЧЕНКО 

 

Члени Колегії І. КОПАЙГОРА 

 

 Б. ГОРОБЕЦЬ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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.amcu.gov.ua, код ЄДРПОУ 00032767 
 

Від 23.06.2021 №20-29/02-11917-пз 

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ КОНЦЕРТНО-

ВИДОВИЩНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ФІЛАРМОНІЙНИЙ ЦЕНТР 

ФЕСТИВАЛІВ ТА КОНЦЕРТНИХ 

ПРОГРАМ" 
 

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: 

Ім'я (найменування) суб'єкта 

оскарження: 

товариство з обмеженою відповідальністю  

"Лайтек Трейдінг" (надалі – Скаржник) 
  

Місце проживання 

(місцезнаходження) суб'єкта 

оскарження: 

 

Вул. Люстдорфська дорога, 140-А, м. Одеса 
  

Номер скарги, присвоєний в 

електронній системі закупівель  

під час її подання: 

UA-2021-05-08-000006-c.a1 

  

Дата та час подання скарги  

суб'єктом оскарження в  

електронній системі закупівель: 

18 червня 2021  17:37 

  

Найменування замовника: 

 ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ КОНЦЕРТНО-

ВИДОВИЩНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ФІЛАРМОНІЙНИЙ ЦЕНТР ФЕСТИВАЛІВ 

ТА КОНЦЕРТНИХ ПРОГРАМ" (надалі – 

Замовник) 
 

  

Номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, що 

оприлюднене на веб-порталі 

Уповноваженого органу та назва 

предмету закупівлі: 

UA-2021-05-08-000006-c 

"Реставрація пам’ятки архітектури місцевого 

значення будівлі Обласного комунального 

концертно-видовищного підприємства 

“Чернігівський обласний філармонійний центр 

фестивалів та концертних програм” з виділенням 

черговості" 

(надалі – Процедура закупівлі) 

Враховуючи наведене, керуючись частиною шістнадцятою статті 18 Закону України 

"Про публічні закупівлі", Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня отримання 

http://www.amcu.gov.ua/


запиту надіслати в електронному вигляді органу оскарження відповідні інформацію, 

документи та матеріали щодо проведення Процедури закупівель, пояснення по суті Скарги. 

Зазначені інформацію та матеріали потрібно надати, у тому числі, шляхом 

направлення їх у вигляді файлу в "pdf" форматі (а також у форматі "doc" з можливістю 

копіювання тексту) на веб-портал Уповноваженого органу. 

Голова Колегії О. МУЗИЧЕНКО 

 

 

 


