АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
А Д М І Н І С Т РА Т И В Н О Ї К О Л Е Г І Ї
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

26 вересня 2019 року

м. Тернопіль

№ 69/ 28 - р/к

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції та
накладення штрафу
Фізична особа-підприємець Олійник Роман Ярославович та фізична особапідприємець Галаван Роман Степанович брали участь у торгах з ідентифікаторами
закупівель:
UA-2019-01-23-003134-b,
які
проводилися
Більче-Золотецькою
обласною
фізіотерапевтичною лікарнею реабілітації;
UA-2019-01-24-000900-c,
які
проводилися
Гримайлівською
санаторною
загальноосвітньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради;
UA-2018-11-29-001098-b,
які
проводилися
Теребовлянським
навчальнореабілітаційним центром;
UA-2018-02-15-000875-a, UA-2019-03-05-001490-b,
які проводилися ДВНЗ
"Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".
Фізична особа-підприємець Олійник Юрій Романович та фізична особапідприємець
Галаван Роман Степанович брали участь у торгах з ідентифікаторами
закупівель:
UA-2019-01-03-000062-b, які проводилися Теребовлянським навчально-виховним
комплексом;
UA-2019-01-02-001338-c, які проводилися Петриківським обласним геріатричним
пансіонатом;
UA-2018-12-27-001395-b,
які
проводилися
Тернопільською
спеціальною
загальноосвітньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради;
UA-2018-12-04-000946-b, які проводилися
закладом освіти І-ІІІ ступенів
"Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр».
Фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович та фізична особапідприємець Тхорик Володимир Михайлович брали участь у торгах з ідентифікаторами
закупівель:
UA-2018-02-23-000553-b. UA-2018-01-23-003120-c, які проводилися Струсівською
санаторною загальноосвітньою школою-інтернатом I-III ступенів;
UA-2018-12-13-001887-c, UA-2017-11-29-000481-c, які проводилися Управлінням
освіти і науки Тернопільської міської ради;
UA-2017-02-13-000349-c,
які проводилися КУ "Петриківський обласний
геріатричний пансіонат".
Фізична особа-підприємець Олійник Роман Ярославович та фізична особапідприємець Тхорик Володимир Михайлович брали участь у торгах з ідентифікаторами
закупівель:
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UA-2018-12-13-003351-c, які проводилися Управлінням освіти і науки Тернопільської
міської ради;
UA-2017-12-12-003949-c,
які
проводилися
Струсівською
санаторною
загальноосвітньою школою-інтернатом I-III.
Фізична особа-підприємець Олійник Юрій Романович та фізична особапідприємець Тхорик Володимир Михайлович брали участь у торгах з ідентифікатором
закупівлі UA-2019-01-22-003688-b,
які проводилися Тернопільською спеціальною
загальноосвітньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради.
Фізична особа-підприємець Олійник Світлана Олександрівна та фізична особапідприємець Тхорик Володимир Михайлович брали участь у торгах з ідентифікатором
закупівлі UA-2017-02-14-001555-c, які проводилися Управлінням освіти і науки
Тернопільської міської ради (ідентифікаційний код 26198769);
Фізична особа-підприємець Олійник Світлана Олександрівна та фізична особапідприємець Приступа Юрій Миколайович брали участь у торгах з ідентифікатором
закупівлі UA-2017-01-11-000446-c, які проводилися
Управлінням освіти і науки
Тернопільської міської ради.
При цьому фізична особа-підприємець Олійник Роман Ярославович,
фізична
особа-підприємець Олійник Юрій Романович, фізична особа-підприємець Олійник
Світлана Олександрівна, фізична особа-підприємець Галаван Роман Степанович, фізична
особа-підприємець
Тхорик Володимир Михайлович та фізична особа-підприємець
Приступа Юрій Миколайович узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при
підготовці та участі у торгах.
За результатами розгляду справи №913-УД такі дії фізичної особи - підприємця
Олійника Романа Ярославовича, фізичної особи - підприємця Олійника Юрія Романовича,
фізичної особи - підприємця Олійник Світлани Олександрівни, фізичної особи - підприємця
Галавана Романа Степановича, фізичної особи - підприємця
Тхорика Володимира
Михайловича та фізичної особи-підприємця Приступи Юрія Миколайовича визнано
антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів з
ідентифікаторами закупівель UA-2019-01-23-003134-b, UA-2019-01-24-000900-c, UA-201811-29-001098-b, UA-2018-02-15-000875-a, UA-2019-01-03-000062-b, UA-2019-01-02-001338-c,
UA-2018-12-27-001395-b, UA-2018-12-04-000946-b, UA-2018-12-13-001887-c, UA-2018-02-23000553-b, UA-2018-01-23-003120-c, UA-2017-11-29-000481-c, UA-2017-02-13-000349-c, UA2018-12-13-003351-c, UA-2017-12-12-003949-c, UA-2019-01-22-003688-b, UA-2017-02-14001555-c, UA-2017-01-11-000446-c, UA-2019-03-05-001490-b по закупівлі м’яса, що є
порушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6
Закону України «Про захист економічної конкуренції».
На порушників накладено штрафи в загальному розмірі:
фізичну особу-підприємця Олійника Романа Ярославовича – 63024,00 гривень;
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича - 183119,00 гривень;
фізичну особу-підприємця Олійника Юрія Романовича - 38532,00 гривень;
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича - 173147,00 гривень;
фізичну особу-підприємця Олійник Світлану Олександрівну - 45431,00 гривень.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні
закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для
відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для
відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.
Адміністративна колегія Тернопільського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №913-УД про
порушення фізичною особою-підприємцем Олійником Романом Ярославовичем, фізичною
особою-підприємцем Олійником Юрієм Романовичем, фізичною особою-підприємцем
Олійник Світланою Олександрівною, фізичною особою-підприємцем Галаваном Романом
Степановичем, фізичною особою- підприємцем Тхориком Володимиром Михайловичем та
фізичною особою-підприємцем
Приступою Юрієм Миколайовичем законодавства про
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захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини
другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», подання відділу
досліджень і розслідувань від 06.09.2019 №69-03/97п «Про попередні висновки у справі
№913-УД»
ВСТАНОВИЛА:
1.

Процесуальні дії

(1)

Звернення ГО «Центр громадського моніторингу та досліджень» від 05.02.2019
№0502-1280.

(2)

Звернення прокуратури Тернопільської області від 09.04.2019 №05/09/2138вих.19.

(3)

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 23.05.2019 №69/17-рп/к
розпочато розгляд справи №913-УД за ознаками вчинення порушення законодавства
про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4
частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

(4)

Копія подання від 06.09.2019 №69-03/97п «Про попередні висновки у справі №913УД» направлена Відповідачам листами від 06.09.2019 №№69-02/1311 – 1316.

2.

Відповідачі

(5)

Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання:
- фізична особа-підприємець Олійник Юрій Романович, ідентифікаційний код
3592006635, місце проживання: 48120, Тернопільська обл., Теребовлянський район,
смт Микулинці, вул. Стуса, 10 (далі – ФОП Олійник Ю.Р., Відповідач 1).
ФОП Олійник Ю.Р. здійснює господарську діяльність за КВЕД:
46.23 Оптова торгівля живими тваринами;
46.32 Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами (основний);
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах.
- фізична особа-підприємець Олійник Світлана Олександрівна, ідентифікаційний
код 2544816805, місце проживання: 48120, Тернопільська обл., Теребовлянський
район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10 (далі – ФОП Олійник С.О., Відповідач 2).
ФОП Олійник С.О. здійснює господарську діяльність за КВЕД:
01.46 Розведення свиней;
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами (основний);
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах.
- фізична особа-підприємець Олійник Роман Ярославович, ідентифікаційний код
2715108852, місце проживання: 48120, Тернопільська обл., Теребовлянський район,
смт Микулинці, вул. Стуса, 10 (далі – ФОП Олійник Р.Я., Відповідач 3).
ФОП Олійник Р.Я. здійснює господарську діяльність за КВЕД:
10.11 Виробництво м'яса;
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
(основний);
- фізична особа-підприємець Галаван Роман Степанович, ідентифікаційний код
2302618272, місце проживання: 46008, м.Тернопіль, вул. Гайова буд. 8А, кв. 148 (далі
– ФОП Галаван Р.С., Відповідач 4),
ФОП Галаван Р.С. здійснює господарську діяльність за КВЕД:
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами (основний);
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах.
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- фізична особа-підприємець Тхорик Володимир Михайлович, ідентифікаційний
код 2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл., м.Теребовля, вул.
Ломоносова, 21 (далі – ФОП Тхорик В.М., Відповідач 5),
ФОП Тхорик В.М. здійснює господарську діяльність за КВЕД:
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами (основний);
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та
тютюновими виробами
- фізична особа-підприємець Приступа Юрій Миколайович, ідентифікаційний код
2761120135, місце проживання: 46016, м.Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.31, кв.126
(далі – ФОП Приступа Ю.М., Відповідач 6),
Дата запису в ЄДР про припинення державної реєстрації фізичної особи-підприємця28.12.2018.
ФОП Приступа Ю.М. здійснював господарську діяльність за КВЕД:
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами (основний);
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах.
Відповідач 1, Відповідач 2, Відповідач 3, Відповідач 4, Відповідач 5. Відповідач 6 разом Відповідачі, Учасники.
На час підготовки та участі у Торгах Відповідачі були суб’єктами господарювання в
розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
3.

Обставини справи

(6)

Відповідачі спільно взяли участь у наступних торгах:

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

ТОРГИ 1
23 січня 2019 року Більче-Золотецькою обласною фізіотерапевтичною лікарнею
реабілітації (ідентифікаційний код 21132409, місцезнаходження: 48733, Україна,
Тернопільська область, с. Більче-Золоте, Борщівський район, вул. Осередок, 27), в
системі «Prozorro»
розміщено оголошення про проведення відкритих торгів,
ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-23-003134-b, предмет закупівлі «М’ясо».
Рішенням тендерного комітету Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні
реабілітації (протокол від 23.01.2019 №8) затверджено тендерну документацію на
закупівлю м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2 яловичина, свинина, курятина).
Лот 1. Яловичина (ДК 021:2015: 15111100-0 яловичина (м’якіш без кісток) вищого
ґатунку охолоджена. Субпродукти: серце, печінка, легені, язик).
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 132 150 , 00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали два Учасники, ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван
Р.С.
Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2019-01-23-003134-b» від
28.02.2019 Більче-Золотецькою обласною фізіотерапевтичною лікарнею реабілітації
27 лютого 2019 року з ФОП Олійником Р.Я. укладено договір №02/27 про закупівлю
на суму 131 339,25 грн.
Лот 2. Свинина (код ДК 021:2015: 15113000-3 свинина ІІ категорії (охолоджена, на
кості, без шкіри).
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 144000,00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали два Учасники, ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван
Р.С.
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(14) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2019-01-23-003134-b» від
28.02.2019 Більче-Золотецькою обласною фізіотерапевтичною лікарнею реабілітації
27 лютого 2019 року з ФОП Олійником Р.Я. укладено договір з ідентифікатором 02/271 про закупівлю на суму 136000,00 грн.
Лот 3. Курятина (тушка курки) (код ДК 021:2015: 15112000-6 — м’ясо свійської
птиці).
(15) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 76800,00 грн.
(16) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали два Учасники, ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван
Р.С.
(17) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2019-01-23-003134-b» від
28.02.2019 Більче-Золотецькою ОФЛР 27 лютого 2019 року з ФОП Олійником Р.Я.
укладено договір №02/27-2 про закупівлю на суму 76560,00 грн.
ТОРГИ 2
(18) 24 січня 2019 року Гримайлівською санаторною загальноосвітньою школою-інтернатом
І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради (ідентифікаційний код 04590926,
місцезнаходження: 48210, Україна, Тернопільська область, смт Гримайлів, вул. П.
Орлика, 20) в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих
торгів ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-24-000900-c по закупівлі м’яса свинини (код
ДК 021:2015: 15110000).
(19) Рішенням тендерного комітету Гримайлівської санаторної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради від 23.01.2019 (із змінами від
28.01.2019) затверджено тендерну документацію на закупівлю м’яса свинини (код ДК
021:2015: 15110000-2 м'ясо; свинина).
(20) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 425000,00 грн.
(21) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали три суб’єкти господарювання, зокрема Учасники
ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван Р.С.
(22) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2019-01-24-000900-c» від
26.02.2019 Гримайлівською санаторною загальноосвітньою школою-інтернатом І-ІІІ
ступенів Тернопільської обласної ради 26 лютого 2019 року з ФОП Олійником Р.Я.
укладено договір без номеру про закупівлю на суму 340000 грн.
ТОРГИ 3
(23) 29 листопада 2018 року Теребовлянським навчально-реабілітаційним центром
(ідентифікаційний код 04590926, 48100, Україна, Тернопільська обл., м.Теребовля,
вул.Залізнична, 8) в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення
відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-29-001098-b, по закупівлі м'яса
(код ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо (м'ясо свинне, 1 сорт, обвалене, жиловане,
охолоджене, без кісток; м'ясо яловичого, 1 сорт, обвалене, жиловане, охолоджене, без
кісток; стегна курячі охолоджені).
(24) Рішенням тендерного комітету Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру
від 29.11.2018 затверджено тендерну документацію на закупівлю м’яса (код ДК
021:2015: 15110000-2 - м'ясо свинне, 1 сорт, обвалене, жиловане, охолоджене, без
кісток; м'ясо яловичого, 1 сорт, обвалене, жиловане, охолоджене, без кісток; стегна
курячі охолоджені).
(25) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 312500,00 грн.
(26) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали три суб’єкти господарювання, зокрема Учасники,
ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван Р.С.
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(27) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2018-11-29-001098-b» від
03.01.2019 Теребовлянським навчально-реабілітаційним центром 03 січня 2019 року
з переможцем (ФОП Кушніром Іваном Михайловичем) укладено договір №1/1 про
закупівлю на суму 248 900,00 грн.

(28)

(29)

(30)
(31)

(32)

(33)
(34)

(35)

ТОРГИ 4
15 лютого 2018 року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України" (ідентифікаційний код 02010830, 46001, Україна,
Тернопільська область, Тернопіль, Майдан Волі, 1 ) в системі «Prozorro» розміщено
оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15000875-a, по закупівлі м'яса (код ДК 021:2015: 15110000-2).
Рішенням тендерного комітету ДВНЗ "Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" (протокол від 15.02.2018)
затверджено тендерну документацію на закупівлю м’яса (код ДК 021:2015: 151100002).
Лот 1. М'ясо великої рогатої худоби свіже, охолоджене (код ДК 021:2015: 15110000-2).
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 219 570, 00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали три суб’єкти господарювання, зокрема Учасники,
ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван Р.С.
Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2018-02-15-000875-a» від
26.03.2018 ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України" 26.03.2018 з переможцем (ФОП Стефанчук Світланою
Олексіївною) укладено договір №300 про закупівлю на суму 218 725,00 грн. з ПДВ.
Лот 2. Свинина свіжа, охолоджена (код ДК 021:2015: 15110000-2).
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 81 700,00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали два Учасники, зокрема, ФОП Олійник Р.Я. та ФОП
Галаван Р.С.
Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2018-02-15-000875-а» від
26.03.2018 ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України" 26.03.2018 з ФОП Олійником Р.Я. укладено договір
№301 про закупівлю на суму 81500,00 грн.

ТОРГИ 5
(36) 03
січня
2019
року Теребовлянським навчально-виховним комплексом
(ідентифікаційний код 21163120, місцезнаходження: 48100, Україна, Тернопільська
область, м.Теребовля, вул.Застіноцька,41 ) в системі «Prozorro» розміщено оголошення
про проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-03-000062-b, по
закупівлі м'яса (код ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо (М'ясо свинне, м'ясо гов'яже та
куряче філе)).
(37) Рішенням тендерного комітету Теребовлянського навчально-виховного комплексу
(протокол від 02.01.2019 №1) затверджено тендерну документацію на закупівлю м’яса
(ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (м'ясо свинне, обвалене, жиловане, охолоджене, без
кісток; м'ясо яловиче, обвалене, жиловане, охолоджене, без кісток; куряче філе
охолоджене).
(38) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 472000,00 грн.
(39) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали три суб’єкти господарювання, зокрема Учаники, ФОП
Олійник Ю.Р. та ФОП Галаван Р.С.
(40) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2019-01-03-000062-b» від 19
лютого 2019 року Теребовлянським навчально-виховним комплексом 19 лютого 2019
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року з ФОП Олійником Ю.Р.
419999,00 грн.

укладено договір №1/33 про закупівлю

на суму

ТОРГИ 6
(41) 01 лютого 2019 року
Петриківським обласним геріатричним пансіонатом
(ідентифікаційний код 03562589, місцезнаходження: 47720, Тернопільська обл.,
с.Петриків, вул. Зелена 15) в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення
відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-02-001338-c, по закупівлі м'яса
(код ДК 021:2015:15110000-2 М’ясо (Яловичина, свинина)).
(42) Рішенням тендерного комітету Петриківського обласного геріатричного пансіонату
(протокол від 02.01.2019 №02.01/1) затверджено тендерну документацію на закупівлю
м’яса (ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (Яловичини, свинина)).
(43) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 460400,00 грн.
(44) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Олійник Ю.Р. та ФОП Галаван Р.С.
(45) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2019-01-02-001338-c» від 06
лютого 2019 року Теребовлянським навчально-виховним комплексом 06 лютого 2019
року з ФОП Олійником Ю.Р. укладено договір №14 про закупівлю
на суму
458840,00 грн.
ТОРГИ 7
(46) 27 грудня 2018 року Тернопільською спеціальною загальноосвітньою школоюінтернатом І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради (ідентифікаційний код
14028539, місцезнаходження: 46011, Тернопільська обл., Тернопіль, вул. Лесі Українки
9-А) в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів,
ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-27-001395-b,
по закупівлі м'яса (код ДК
021:2015:15110000-2 М’ясо (лот 1 - м’ясо свинини (без кості), м’ясо яловичини (без
кості), печінка свинна; лот 2 - стегно куряче, філе куряче).
(47) Рішенням тендерного комітету Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школиінтерната І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради від 27.12.2018
затверджено
тендерну документацію на закупівлю м’яса (ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (лот 1 м’ясо свинини (без кості), м’ясо яловичини (без кості), печінка свинна; лот 2 - стегно
куряче, філе куряче).
Лот 1. М’ясо свинини (без кості), м’ясо яловичини (без кості), печінка свинна.
(48) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 292 000, 00 грн.
(49) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Олійник Ю.Р. та ФОП Галаван Р.С.
(50) Торги UA-2018-12-27-001395-b відмінено 21.01.2019 відповідно до Протоколу №5
засідання тендерного комітету Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школиінтерната І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради.
ТОРГИ 8
(51) 04 грудня 2018 року закладом освіти І-ІІІ ступенів "Тернопільський обласний
навчально
реабілітаційний
центр»
(ідентифікаційний
код
21157160,
місцезнаходження: 46023, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, вул. Братів
Бойчуків, 6) в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих
торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-04-000946-b, по закупівлі м'яса (код ДК
021:2015:15110000-2 М’ясо (лот 1 - М’ясо свинини (без кості); лот 2 - стегно куряче,
філе куряче)).
(52) Рішенням тендерного комітету закладу освіти І-ІІІ ступенів "Тернопільський обласний
навчально - реабілітаційний центр»
від 04.12.2018
затверджено тендерну
документацію на закупівлю
м’яса (ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (код ДК
021:2015:15110000-2 М’ясо (лот 1 - М’ясо свинини (без кості); лот 2 - стегно куряче,
філе куряче)).
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Лот 1. М’ясо свинини (без кості), м’ясо яловичини (без кості), печінка свинна.
(53) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 270 000, 00 грн.
(54) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали три суб’єкти господарювання, зокрема Учасники,
ФОП Олійник Ю.Р. та ФОП Галаван Р.С.
(55) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2018-12-04-000946-b» від
23.01.2019 закладом освіти І-ІІІ ступенів "Тернопільський обласний навчально реабілітаційний центр» 23.01.2019 з ФОП Олійником Ю.Р. укладено договір №1/св
про закупівлю на суму 251900,00 грн.
ТОРГИ 9
(56) 13 грудня 2018 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради
(ідентифікаційний код 26198769, місцезнаходження: м. Тернопіль, бул. Т. Шевченка, 1)
в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів,
ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-13-001887-c, по закупівлі м'яса (код ДК
021:2015:15110000-2 М'ясо (15113000-3 Свинина вирізна охолоджена).
(57) Рішенням тендерного комітету Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
від 20.12.2018 , протокол №56,
затверджено тендерну документацію на закупівлю
м’яса (код ДК 021:2015:15110000-2 М'ясо (15113000-3 Свинина вирізна охолоджена).
(58) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 4180000,00 грн.
(59) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Галаван Р.С. та ФОП Тхорик В.М.
(60) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2018-12-13-001887-c» від
22.01.2019 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради 21.01.2019 з
ФОП Галаваном Р.С укладено договір №1 про закупівлю на суму 4064800,00 грн.

(61)

(62)

(63)
(64)
(65)

ТОРГИ 10
23 лютого 2018 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради в
системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів,
ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-23-000553-b,
по закупівлі м'яса (код ДК
021:2015:15110000-2 М'ясо (15113000-3 Свинина вирізна охолоджена)).
Рішенням тендерного комітету Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
від «23» лютого 2018 року, протокол №11, затверджено тендерну документацію на
закупівлю м’яса (код ДК 021:2015:15110000-2 М'ясо (15113000-3 Свинина вирізна
охолоджена)).
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 4344000,00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Галаван Р.С. та ФОП Тхорик В.М.
Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2018-02-23-000553-b» від
28.03.2018 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради 27.03.2018 з
ФОП Галаваном Р.С укладено договір №24 про закупівлю на суму 4339200,00 грн.

ТОРГИ 11
(66) 23 січня 2018 року Струсівською санаторною загальноосвітньою школою-інтернатом IIII ступенів (ідентифікаційний код 0459099048127, Україна, Тернопільська обл., с.
Струсів, вул. Миру, 3 А) в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення
відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-23-003120-c, по закупівлі м'яса
(код ДК 021:2015:15110000-2 М’ясо (лот 1 - яловичина без кістки свіжа чи охолоджена,
лот №2 – гомілка куряча охолоджена).
(67) Рішенням тендерного комітету Струсівської санаторної загальноосвітньої школиінтернату I-III ступенів від 23.01.2018
затверджено тендерну документацію на
закупівлю м’яса (ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (лот 1 - яловичина без кістки свіжа
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(68)
(69)
(70)

(71)

(72)

(73)
(74)

(75)

чи охолоджена, лот №2 – гомілка куряча охолоджена).
Лот 1. Яловичина без кістки свіжа чи охолоджена.
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 299 000, 00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Галаван Р.С. та ФОП Тхорик В.М.
Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2018-01-23-003120-c» від
27.02.2018 Струсівською санаторною загальноосвітньою школою-інтернатом I-III
ступенів 26.02.2018 з ФОП Тхориком В.М. укладено договір №23/4 про закупівлю
на суму 298 870,00 грн.
ТОРГИ 12
29 листопада 2017 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради в
системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з
публікацією англійською мовою, ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-29-000481-c, по
закупівлі м'яса (код ДК 021:2015:15110000-2 М’ясо 4 лоти (лот №1- м'ясо великої
рогатої худоби яловичина вирізна; лот №2- м'ясо свійської птиці (тушки курей);
лот№3- свинина вирізна охолоджена ; лот №4- печінка яловича)).
Рішенням тендерного комітету Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
від 29.11.2017, протокол №60, затверджено тендерну документацію на закупівлю
м’яса м'яса (код ДК 021:2015:15110000-2 М’ясо 4 лоти (лот 1- м'ясо великої рогатої
худоби яловичина вирізна; лот 2- м'ясо свійської птиці (тушки курей); лот 3- свинина
вирізна охолоджена ; лот 4- печінка яловича)).
Лот 3. Свинина вирізна охолоджена
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 5580000, 00 грн.
Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали три суб’єкти господарювання, зокрема Учасники,
ФОП Галаван Р.С. та ФОП Тхорик В.М.
Торги UA-2017-11-29-000481-c відмінено 12.01.2018 відповідно до Протоколу №58
засідання тендерного комітету Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

ТОРГИ 13
(76) 13 лютого 2017 року КУ "Петриківський обласний геріатричний пансіонат" в системі
«Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор
закупівлі UA-2017-02-13-000349-c, по закупівлі м'яса (код ДК 021:2015:15110000-2
М'ясо (Свинина (охолоджена, на кості, без шкіри)).
(77) Рішенням тендерного комітету КУ "Петриківський обласний геріатричний пансіонат"
від 13.02.2017, протокол №10, затверджено тендерну документацію на закупівлю м'яса
(код ДК 021:2015:15110000-2 М'ясо (Свинина (охолоджена, на кості, без шкіри)).
(78) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 100000,00 грн.
(79) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Галаван Р.С. та ФОП Тхорик В.М.
(80) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2017-02-13-000349-c» від
20.03.2017 року КУ "Петриківський обласний геріатричний пансіонат" 20.03.2018 з
ФОП Галаваном Р.С. укладено договір №84 про закупівлю на суму 99 980,00 грн.
ТОРГИ 14
(81) 13 грудня 2018 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради в системі
«Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор
закупівлі UA-2018-12-13-003351-c, по закупівлі м'яса (код ДК 021:2015:15110000-2
М'ясо (15111000-9 М'ясо великої рогатої худоби яловичина вирізна).
(82) Рішенням тендерного комітету Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
від 20.12.2018 року, протокол №56, затверджено тендерну документацію на закупівлю
м’яса (код ДК 021:2015:15110000-2 М'ясо (15111000-9 М'ясо великої рогатої худоби

10

яловичина вирізна).
(83) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 2600000,00 грн.
(84) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Тхорик В.М.
(85) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2018-12-13-003351-c» від
22.01.2019 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради 21.01.2019 з
ФОП Олійником Р.Я укладено договір №24 про закупівлю на суму 2 539 000,00
грн.
ТОРГИ 15
(86) 12 грудня 2017 року Струсівською санаторною загальноосвітньою школою-інтернатом
I-III ступенів в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих
торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-12-003949-c, по закупівлі м'яса (код ДК
021:2015:15110000-2 М’ясо (лот №1 - яловичина без кістки свіжа чи охолоджена; лот
№2 - куряча гомілка охолоджена)).
(87) Рішенням тендерного комітету Струсівської санаторної загальноосвітньої школиінтернату I-III ступенів від 12.12.2017.
затверджено тендерну документацію на
закупівлю м’яса (код ДК 021:2015:15110000-2 М’ясо (лот 1 - яловичина без кістки
свіжа чи охолоджена; лот 2 - куряча гомілка охолоджена).
Лот 1. Яловичина без кістки свіжа чи охолоджена
(88) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 299000, 00 грн.
(89) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Тхорик В.М.
(90) Торги UA-2017-12-12-003949-c відмінено 23.01.2018 відповідно до Протоколу №12
засідання тендерного комітету Струсівської санаторної загальноосвітньої школиінтернату I-III ступенів.
ТОРГИ 16
(91) 22 січня 2019 року
Тернопільською спеціальною загальноосвітньою школоюінтернатом І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради в системі «Prozorro» розміщено
оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-22003688-b, по закупівлі м'яса (код ДК 021:2015:15110000-2 М’ясо (лот 1 - М’ясо свинини
(без кості), м’ясо яловичини (без кості), печінка свинна; лот 2 - стегно куряче, філе
куряче).
(92) Рішенням тендерного комітету Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради від 22.01.2019
затверджено
тендерну документацію на закупівлю м’яса (код ДК 021:2015:15110000-2 М’ясо (лот 1
- М’ясо свинини (без кості), м’ясо яловичини (без кості), печінка свинна; лот 2 - стегно
куряче, філе куряче)).
Лот 1. М’ясо свинини (без кості), м’ясо яловичини (без кості), печінка свинна.
(93) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 292000, 00 грн.
(94) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Олійник Ю.Р. та ФОП Тхорик В.М.
(95) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2019-01-22-003688-b» від
22.02.2019 року Тернопільською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом ІІІІ ступенів Тернопільської обласної ради 22.02.2019 з ФОП Олійником Ю.Р.
укладено договір №10 про закупівлю на суму 289 800,00 грн.
ТОРГИ 17
(96) 14 лютого 2017 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради в
системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів,
ідентифікатор закупівлі UA-2017-02-14-001555-c,
по закупівлі м'яса (код ДК
021:2015:15110000-2 М'ясо (Свинина вирізна охолоджена)).
(97) Рішенням тендерного комітету Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
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від 14.02.2017, протокол №17, затверджено тендерну документацію на закупівлю м’яса
(код ДК 021:2015:15110000-2 М'ясо (Свинина вирізна охолоджена)).
(98) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 3600000,00 грн.
(99) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Олійник С.О. та ФОП Тхорик В.М.
(100) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2017-02-14-001555-c» від
17.03.2019 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради 17.03.2017 з
ФОП Олійник С.О. укладено договір №22 про закупівлю на суму 3599960,00 грн.
ТОРГИ 18
(101) 11 січня 2017 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради в системі
«Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор
закупівлі UA-2017-01-11-000446-c, по закупівлі м'яса (ДК 021:2015 15111000-9 М'ясо
великої рогатої худоби родини бикових (яловичина вирізна свіжа чи охолоджена)).
(102) Рішенням тендерного комітету Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
від 11.01.2017, протокол №8, затверджено тендерну документацію на закупівлю м’яса
(ДК 021:2015 15111000-9 М'ясо великої рогатої худоби родини бикових ( яловичина
вирізна свіжа чи охолоджена)).
(103) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 2500000,00 грн.
(104) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Олійник С.О. та ФОП Приступа Ю.М.
(105) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2017-01-11-000446-c» від
13.02.2017 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради 13.02.2017 з
ФОП Олійник С.О. укладено договір №3 про закупівлю на суму 2457500,00 грн.
ТОРГИ 19
(106) 05 березня 2019 року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України" в системі «Prozorro» розміщено оголошення про
проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-05-001490-b, по
закупівлі м'яса (код ДК 021:2015: 15110000-2)
(107) Рішенням тендерного комітету ДВНЗ
"Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" від 05.03.2019 затверджено
тендерну документацію на закупівлю м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо
(лот 1- м'ясо свійської птиці свіже, охолоджене, лот 2 - м'ясо великої рогатої худоби
свіже, охолоджене, лот 3 - свинина свіжа, охолоджена)).
Лот 2. М'ясо великої рогатої худоби свіже, охолоджене
(108) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 296400,00 грн.
(109) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван Р.С.
(110) Згідно із «Звітом про результати процедури закупівлі UA-2019-03-05-001490-b» від
12.04.2019
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України" з переможцем, ФОП Олійником Р.Я., 12.04.2019
укладено договір №444 про закупівлю на суму 291 880,00 грн.
Лот 3. Свинина свіжа, охолоджена
(111) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 130800, 00 грн.
(112) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали чотири суб’єкти господарювання, зокрема Учасники,
ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван Р.С.
(113) Торги відмінено 27.03.2019 відповідно до Протоколу №12 засідання тендерного
комітету ДВНЗ
"Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я.Горбачевського МОЗ України".
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(114) Торги 1, Торги 2, Торги 3, Торги 4, Торги 5, Торги 6, Торги 7, Торги 8, Торги 9,
Торги 10, Торги 11, Торги 12, Торги 13, Торги 14, Торги 15, Торги 16, Торги
17, Торги 18, Торги 19 – надалі Торги, Закупівлі.
(115) Здійснивши аналіз тендерних пропозицій Відповідачів та матеріалів дослідження були
виявлені обставини, які свідчать, що вони узгоджували свою поведінку під час
підготовки та участі у Торгах.
(116) 3.1. Пов’язаність Відповідачів.
(117) За даними ЄДР, ресурсу https://prozorro.gov.ua/ та інформації, наданої ФОП Олійником
Р.Я. (лист від 24.06.2019 без номеру), ФОП Галаваном Р.С. (лист від 21.06.2019 без
номеру), ФОП Олійник С.О. (лист від 24.06.2019 без номеру), ФОП Олійниом Ю.Р.
(лист від 24.06.2019 без номеру):
(118) ФОП Олійник Р.Я. одружений з ФОП Олійник С.О. та зареєстровані за однією з ФОП
Олійник Ю.Р., їх сином, адресою: вул. Стуса, 10, смт Микулинці, Теребовлянський
район, Тернопільська область.
(119) Олійник Р.Я. та Бурмас Ірина Романівна є учасниками товариства з обмеженою
відповідальністю
«Микулин» (код за ЄДР 31877277, місцезнаходження:
вул.Міцкевича,12, смт Микулинці, Теребовлянський район, Тернопільська область,
далі – ТОВ «Микулин») з частками в статутному капіталі по 50% .
(120) Олійник Р.Я є керівником ТОВ «Микулин».
(121) Бурмас Ірина Романівна є донькою ФОП Галавана Р.С. (проживають за однією
адресою, м.Тернопіль, вул. Гайова, 20).
(122) Відповідно до пункту 4.1. статуту ТОВ «Микулин» в редакції, державну реєстрацію
якої було проведено 22.11.2013, учасниками товариства були Олійник Р.Я. та Галаван
Р.С.
(123) Олійник О.С. та Галаван Р.С. є учасниками приватного підприємства «ГаличинаАгро» (ідентифікаційний код
36023787, місцезнаходження – с. Кривки,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., далі- ПП «Галичина –Агро») з частками в
статутному капіталі по 50%.
(124) Галаван Р.С. займає посаду директора ПП «Галичина-Агро», Олійник С.О. – головного
бухгалтера.
(125) ФОП Олійник Р.Я. та ФОП Галаван Р.С. разом подавали пропозиції на Торги 1, Торги
2, Торги 3, Торги 4, Торги 19.
(126) ФОП Олійник Ю.Р. та ФОП Галаван Р.С. разом подавали пропозиції на Торги 5, Торги
6, Торги 7, Торги 8.
(127) Таким чином, Відповідачі, які є пов’язаними особами, були обізнані у діях один одного
щодо підготовки документів та участі у Торгах.
(128) 3.2. Відповідачі пов’язані господарськими відносинами.
(129) 3.2.1.Учасники в складі тендерних пропозицій на Торги та інші закупівлі, в яких вони
брали участь протягом 2017-2019 років, подали копії документів про користування
майном один одного та юридичних осіб, учасниками (керівниками) яких є вони або
члени їх сімей:
●щодо оренди основних засобів (холодильного приміщення) в ТОВ «Микулин»
учасниками ФОП Олійником Ю.Р. (договір оренди основних засобів №18 від
06.12.2018), ФОП Олійником Р.Я. (договір оренди основних засобів №15 від
01.12.2017), ФОП Олійник С.О. (договір оренди основних засобів від 01.07.2016),
ФОП Галаваном Р.С. (договір оренди основних засобів від 01.12.2016), ФОП
Приступою Ю.М. (договір оренди основних засобів №16 від 01.08.2016):
Відповідач
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Олійник Р.Я.
ФОП Олійник С.О.

Торги, на які подавався документ
Торги 5, Торги 6, Торги 7, Торги 8, Торги 16
Торги 1, Торги 2, Торги 3, Торги 4, Торги 11, Торги 15,
Торги19
Торги 17, Торги 18
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ФОП Приступа Ю.М.
ФОП Галаван Р.С.

Торги з ідентифікаторами UA-2018-01-12-000939-b, UA2018-01-05-000591-b, UA-2017-03-16-002371-b
Торги 9, Торги 10, Торги 12, Торги 13

●щодо оренди автомобіля CITROEN JUMPER, номерний знак ВО0497ВР, технічний
паспорт САК641626, який належить Галавану Р.С. та проведення його дезінфекції
ТОВ «Микулин» (відповідно до журналу дезінфекції автотранспорту ТОВ
«Микулин») учасниками ФОП Олійником Ю.Р.( довіреність ННР 587353 від
11.12.2018), ФОП Олійником Р.Я. (довіреність НМТ 807796 від 09.12.2017), ФОП
Олійник С.О. (довіреність НВІ 266355 від 29.12.2016), ФОП Галаваном Р.С. (довідка
про використання власного автомобіля), ФОП Приступою Ю.М. (довіреність НАМ
579488 від 21.04.2015):
Відповідач
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Олійник Р.Я.
ФОП Олійник С.О.
ФОП Приступа Ю.М.
ФОП Галаван Р.С.

Торги, на які подавався документ
Торги 5, Торги 6, Торги 7, Торги 8, Торги 16
Торги 1, Торги 2, Торги 3, Торги 4, Торги 11, Торги 15,
Торги19
Торги 17, Торги 18
Торги з ідентифікаторами UA-2018-01-12-000939-b, UA2018-01-05-000591-b, UA-2017-03-16-002371-b
Торги 9, Торги 10, Торги 12, Торги 13

(130) ФОП Приступа Ю.М. та ФОП Олійник С.О. одночасно використовували
ізотермічний фургон Mercedes Benz 609 D, номерний знак ВОС 051459, що належить
Кибі Михайлу Зіновійовичу (довіреності від 11.01.2017 НВІ 446292 та НВІ 446291).
Відповідач
ФОП Олійник С.О.
ФОП Приступа Ю.М.

Торги, на які подавався документ
Торги 17, Торги 18
Торги з ідентифікатором UA-2017-03-16-002371-b

(131) 3.2.2.ТОВ «Микулин» надавало послуги забою тварин, розробки м’яса, передзабійного
клінічного огляду, клеймування, здачі м’яса на дослідження в ветеринарну лабораторію
для отримання експертних висновків учасникам ФОП Олійнику Ю.Р. (договір про
надання послуг №19 від 06.12.2018), ФОП Олійнику Р.Я. (договір про надання послуг
№14 від 01.12.2017), ФОП Олійник С.О. (договір про надання послуг від 01.07.2016),
ФОП Галавану Р.С. (договір про надання послуг від 01.12.2016), ФОП Приступі Ю.М.
(договір про надання послуг від 01.12.2017):
Відповідач
Торги, на які подавався документ
ФОП Олійник Ю.Р.
Торги 5, Торги 6, Торги 7, Торги 8, Торги 16
ФОП Олійник Р.Я.
Торги 1, Торги 2, Торги 3, Торги 4, Торги 11, Торги 15,
Торги19
ФОП Олійник С.О.
Торги 17, Торги 18
ФОП Приступа Ю.М. Торги з ідентифікаторами UA-2018-01-12-000939-b, UA2018-01-05-000591-b
ФОП Галаван Р.С.
Торги 9, Торги 10, Торги 12, Торги 13
(132) 3.2.3. ФОП Приступа Ю.М., ФОП Олійник Р.Я., ФОП Олійник С.О., ФОП Олійник
Ю.Р., ФОП Галаван Р.С. зазначили в довідках щодо наявності працівників відповідної
кваліфікації, що не використовують найманої праці, переробку тварин здійснює
забійний пункт ТОВ «Микулин», який забезпечений працівниками із відповідною
кваліфікацією.
(133) В підтвердження Учасниками надані копії особистих санітарних книжок Бенцала Петра
Богдановича та Бурмаса Романа Тарасовича, оформлених ТОВ «Микулин».
Відповідач
Торги, на які подавався документ
ФОП Олійник Ю.Р.
Торги 5, Торги 6, Торги 7, Торги 8, Торги 16
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ФОП Олійник Р.Я.

Торги 1, Торги 2, Торги 3, Торги 4, Торги 11, Торги 15,
Торги19
ФОП Олійник С.О.
Торги 17, Торги 18
ФОП Приступа Ю.М. Торги з ідентифікаторами UA-2018-01-12-000939-b, UA2018-01-05-000591-b
ФОП Галаван Р.С.
Торги 9, Торги 10, Торги 12, Торги 13
(134) 3.2.4. Відповідно до довідки ТОВ «Галичина – Агро», Бенцал Петро Богданович та
Бурмас Роман Тарасович працюють в даній організації на постійній основі.
(135) ФОП Олійник Ю.Р. в якості документів, підтверджуючих наявність досвіду роботи,
надав лист –відгук ТОВ «Галичина-Агро» від 10.01.2019 №01 за підписом директора,
Галавана Р.С. Такий документ подавався на Торги 5, Торги 6, Торги 7, Торги 8, Торги
16.
(136) 3.2.5. Учасники використовують однакові номери телефонів, зокрема:
- номер +380971689354 зазначений як засіб зв’язку з ФОП Олійником Р.Я., ФОП
Олійником Ю.Р. (за даними ЄДР), та вказаний ФОП Приступою Ю.М. в анкеті
учасника торгів, в ціновій пропозиції як контактний номер;
- номер +380663419957 вказаний ФОП Олійником Р.Я., та ФОП Олійник С.О. в
анкеті учасника торгів як контактний номер;
- номер (03551) 5-15-02 зазначений ФОП Олійником Ю.Р. на накладних на відпуск
продукції ПП «Галичина-Агро» (від 14.12.2018 №11, від 10.01.2019 №1), ТОВ «Аква
Віта-Жива вода» (від 14.12.2018 №10), є засобом зв’язку з ТОВ «Галичина Агро» та
ТОВ «Микулин»; зазначається ФОП Олійником Р.Я. на накладних на відпуск
продукції в адресу КУТОР «Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні
реабілітації» (від 24.11.2017 №6); зазначається ФОП Галаваном Р.С. як контактний
номер в договорах із контрагентами, зокрема, в договорі від 14.03.2017 №9/46 із
Теребовлянським НВК Тернопільської обласної ради.
- номер +380505451188 зазначений ФОП Галаваном Р.С. в анкеті учасника торгів як
контактний, в проекті договору із Управлінням освіти і науки Тернопільської міської
ради та згідно із відомостями з ЄДР є засобом зв’язку з ТОВ «Галичина Агро».За
інформацією ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 13.08.2019 №02/КИ-Б/83), визначеною
як конфіденційна, послуги зв’язку за номером +380505451188 надаються ТОВ
«Микулин» з 20.03.2007 по теперішній час за договором №3434240/1.11626326.
(137) 3.2.6. Зазначають одну адресу «вул. Міцкевича, 12, смт Микулинці, Теребовлянський
р-н, Тернопільська обл.», тобто адресу ТОВ «Микулин» як місце провадження
господарської діяльності вказують:
- ФОП Приступа Ю.М. (у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 18
надав копію витягу з реєстру платників єдиного податку №1519183402657/19-1817-07 із зазначенням такої адреси);
- ФОП Олійник Р.Я. (накладна на відпуск продукції в адресу КУТОР «БільчеЗолотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації» від 24.11.2017 №6).
(138) 3.2.7. ФОП Приступа Ю.М. надав копію особистої санітарної книжки, відповідно до
якої він працював заготівником ТОВ «Микулин» (Торги з ідентифікатором UA-201611-29-000746-b).
(139) 3.2.8. Відповідачі є клієнтами АТ КБ «Приватбанк», ФОП Приступа Ю.М. та ФОП
Олійник С.О. мали також рахунки в ПАТ «Державний ощадний банк України».
(140) АТ КБ «Приватбанк» листом від 10.04.2019 №Е.30.0.0.0/4-78269БТ
та ПАТ
«Державний ощадний банк України» листом від 08.04.2019 №46-07/2777/10127/БТ
надали інформацію, яка зазначена банками як «банківська таємниця», стосовно
операцій по рахунках Відповідачів.
(141) За результатами аналізу наданої банками інформації встановлено, що ФОП Олійнику
Ю.Р. (дата запису в ЄДР про реєстрацію суб’єктом підприємницької діяльності –
05.12.2018) перераховували кошти в грудні 2018 року - ФОП Галаван Р.С. (за печінку),
ФОП Олійник Р.Я. (за м'ясо); в січні 2019 року - ПП «Галичина-Агро» (за
субпродукти).
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(142) ФОП Олійник С.О. перераховувала кошти в жовтні 2017 року ФОП Олійнику Р.Я. (за
м'ясо), в червні, серпні 2017 року ПП «Галичина-Агро» (за свині), в Грудні 2017 року
– ФОП Приступі Ю.М. (заборгованість за продукцію).
(143) ФОП Приступа Ю.М. перераховував кошти в січні 2017 року ФОП Галавану Р.С. (за
субпродукти).
(144) ФОП Олійнику Р.Я. перераховували кошти в жовтні 2017 року, в січні - лютому 2018
року, ФОП Галаван Р.С., ФОП Олійник С.О. (за субпродукти), в січні 2019 року ПП
«Галичина-Агро» (за субпродукти).
(145) ФОП Галавану Р.С. в січні 2017 року перераховував кошти ФОП Приступа Ю.М. (за
субпродукти), в жовтні 2017 року ФОП Олійник Р.Я. (за м'ясо).
(146) ФОП Олійник Р.Я., ФОП Олійник С.О., ФОП Галаван Р.С., ФОП Приступа Ю.М.
протягом 2017-2019 років перераховували кошти ТОВ «Микулин» за послуги та оренду
холодильного обладнання або в погашення заборгованості за послуги, за оренду
холодильного обладнання.
(147) 3.2.9. За інформацією Державної фіскальної служби в Тернопільській області, наданою
листом від 09.08.2019 №3571/10/19-0013-01-21-4/21065 та визначеною як «інформація
з обмеженим доступом», податкова звітність ФОП Олійника Ю.Р., ФОП Олійник С.О.,
ФОП Олійника Р.Я., ФОП Галавана Р.С. надсилалась з одних електронних адрес:
mykulyn2015@ukr.net, 31877277@ukr.net
(31877277- ідентифікаційний код ТОВ
«Микулин») та з одних ІР адрес, зокрема, 37.54.133.54, 37.55.96.57, 37.55.98.109,
37.55.132.105, 37.55.98.80, 94.178.75.57.
(148) За інформацією ПАТ «Укртелеком», яка зазначена провайдером як конфіденційна
(лист від 14.06.2019 вх.№606-вих-80Д731-80Д922), послуги з доступу до мережі
Інтернет з вищезазначених IP адрес надавалися ТОВ «Микулин» (договір від 1.07.2016
№51-5022).
(149) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Відповідачами усувається,
або відчутно зменшується, взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі
у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює
виникнення у суб’єктів, які пов’язані такими відносинами, певних прав та обов’язків,
крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані стосовно
діяльності та фінансової спроможності один одного.
(150) 3.3. Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна
пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель.
Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом
заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про
ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника
про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам,
визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження
необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
(151) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний
майданчик на якому учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної
скриньки.
(152) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних
ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю
електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує
створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення
електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та
користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
(153) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в
процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому
пропозиції.
(154) Наразі існує 20 авторизованих електронних майданчиків і який майданчик вибрати в
ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу
веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують
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приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури
проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
(155) За інформацією ДП «Прозорро» (листи від 26.02.2019 №206/686/03, 04.06.2019
№206/1766/03) Учасники подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах із
одного авторизованого електронного майданчика «Закупки.Пром.УА».
(156) 3.4. За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (листи від 03.04.2019 №397/04, від
22.05.2019 №69-02/762), ДП «Прозорро» (листи від 26.02.2019 №206/686/03, від
04.06.2019 №206/1766/03) Учасники під час завантаження документів (тендерних
пропозицій) та участі в аукціоні використовували однакові IP адреси для участі у
процедурах Закупівлі, зокрема (Таблиця 1):

Торги

Учасник

ІР адреса

Дата входу

Час
входу

Торги 1

ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С

37.54.132.105
37.54.132.105

04.02.2019
04.02.2019

16:21
16:56

Таблиця 1.
Дія, яку було
здійснено
Учасником
Створення
пропозиції

ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С.

37.54.132.105
37.54.132.105
37.54.132.105
37.54.132.105
37.54.132.105
37.54.132.105
37.54.133.221
37.54.133.221
94.178.142.129
94.178.142.129

11.02.2019
11.02.2019
05.02.2019
07.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
17.12.2018
17.12.2018
23.02.2018
23.02.2018

11:35
12:05
14:36
17:03
12:27
11:29
08:54
08:54
12:20
14:08

Заходив в
аукціон
Створення
пропозиції
Внесення
змін
Заходив в
аукціон
Створення
пропозиції

ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Галаван Р.С.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Олійник Р.Я
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Олійник С.О.
ФОП Тхорик В.М.

94.178.75.57
94.178.75.57
37.55.96.57
37.55.96.57
94.178.75.57
94.178.75.57
37.55.236.125
37.55.236.125
37.55.98.80
37.55.98.80
37.54.133.221
37.54.133.221
37.54.133.54
37.54.133.54
94.178.92.233
94.178.92.233
94.178.142.30
94.178.142.30
178.92.254.105
178.92.254.105
37.54.133.54
37.54.133.54
37.54.128.10
37.54.128.10
37.55.244.5
37.55.244.5

11.01.2019
11.01.2019
21.01.2019
21.01.2019
11.01.2019
11.01.2019
18.01.2019
18.01.2019
04.01.2019
04.01.2019
17.12.2018
17.12.2018
02.01.2019
02.01.2019
13.03.2018
13.03.2018
01.03.2017
01.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
02.01.2019
02.01.2019
23.01.2019
24.01.2019
23.02.2017
23.02.2017

12:20
18:23
10:18
10:19
13:21
18:29
13:03
13:04
10:44
10:56
10:23
12:31
11:35
11:37
12:55
12:55
14:53
12:23
13:39
13:39
10:47
10:44
10:53
16:44
11:53
12:30

Створення
пропозиції
Заходив в
аукціон
Створення
пропозиції
Заходив в
аукціон
Створення
пропозиції
Створення
пропозиції
Заходив в
аукціон
Заходив в
аукціон
Створення
пропозиції
Заходив в
аукціон
Заходив в
аукціон
Створення
пропозиції
Створення
пропозиції

Торги 2

Торги 3
Торги 4
Торги 5

Торги 6

Торги 7
Торги 8
Торги 9
Торги 10
Торги 13

Торги 14
Торги 16
Торги 17

17

Торги 18
Торги 19

ФОП Олійник С.О.
ФОП Приступа Ю.М.
ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С.

37.54.128.80
37.54.128.80
37.54.132.243
37.54.132.243

27.01.2017
27.01.2017
21.03.2019
21.03.2019

13:20
13:21
09:43
09:43

Створення
пропозиції
Заходив в
аукціон

(157) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який
використовується для адресації комп’ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з
використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
(158) За інформацією ПАТ «Укртелеком», яка зазначена провайдером як конфіденційна
(лист від 14.06.2019 вх.№606-вих-80Д731-80Д922), послуги з доступу до мережі
Інтернет з зазначених в Таблиці 1 IP адрес надавалися ТОВ «Микулин» (договір від
1.07.2016 №51-5022).
(159) В ході розгляду справи ФОП Олійник С.О., ФОП Олійник Р.Я., ФОП Олійник Ю.Р.,
повідомили (листами без номеру від 24.06.2019), ФОП Галаван Р.С. (листом без номеру
від 21.06.2019), зокрема, що завантажували документи на торги з IP адрес 192.168.1.7
та 192.168.1.8 (ФОП Галаван Р.С.).
(160) Завантаження документів, внесення в них змін, з однакових ІР- адрес, в один день із
незначним проміжком часу не може бути випадковістю та вказує на факт завантаження
документів Відповідачами на кожні з Торгів з одного комп’ютера.
(161) 3.5. Відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк» (лист від 10.04.2019 №Е.30.0.0.0/478269БТ) та ПАТ «Державний ощадний банк України» (лист від 08.04.2019 №4607/2777/10127/БТ), зазначеної банками як «банківська таємниця», Відповідачі
здійснювали вхід до електронного кабінету банку для здійснення операцій з наступних
ІР адрес (Таблиця 2):
Таблиця 2
ІР адреса
Дата входу
Час входу
Учасник
94.179.253.137 07.03.2017
15:49,15:51
ФОП Галаван Р.С.
11:46, 12:04, 12:09
ФОП Олійник С.О.
37.55.37.159
13.04.2017
12:13
ФОП Галаван Р.С.
16:00
ФОП Олійник С.О.
94.178.19.53
20.06.2017
10:29, 11:54
ФОП Галаван Р.С.
11:10
ФОП Олійник С.О.
195.5.38.130
11.10.2017
11:44, 11:51,12:00
ФОП Галаван Р.С.
10:40, 11:01, 11:27
ФОП Олійник С.О.
37.54.133.136 22.03.2018
10:14,10:19
ФОП Галаван Р.С.
22.03.2018
11:07
ФОП Олійник Р.Я.
22.03.2018
09:33
ФОП Приступа Ю.М.
37.54.129.44
11.04.2018
10:49
ФОП Галаван Р.С.
15:33,16:07
ФОП Приступа Ю.М.
12.04.2018
15:21, 15:36
ФОП Галаван Р.С.
16:17
ФОП Олійник Р.Я.
15:32
ФОП Приступа Ю.М.
94.178.74.113 29.05.2018
16:54, 16:58
ФОП Галаван Р.С.
16:01, 16:36, 16:44
ФОП Олійник Р.Я.
37.54.132.247 21.06.2018
13:02
ФОП Галаван Р.С.
09:58, 10:23, 12:37
ФОП Олійник Р.Я.
22.06.2018
12:42
ФОП Галаван Р.С.
12:35
ФОП Олійник Р.Я.
94.179.149.169 12.09.2018
12:03, 12:20
ФОП Галаван Р.С.
13:01, 15:28
ФОП Олійник Р.Я.
13.09.2018
11:01, 11:12
ФОП Олійник Р.Я.
18.09.2018
15:41
ФОП Галаван Р.С.
19.09.2018
15:16
ФОП Галаван Р.С.
20.09.2018
10:19
ФОП Олійник Р.Я.
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178.93.178.13

10.10.2018

37.55.236.72

24.10.2018
29.10.2018
06.11.2018
30.10.2018
07.12.2018

11:40
12:01, 12:19,12:23
10:10
15:17
12:59, 16:16, 16:33, 16:40
10:16
11:38, 15:30
11:57
12:37,12:52

ФОП Галаван Р.С.
ФОП Олійник Р.Я.
ФОП Приступа Ю.М.
ФОП Приступа Ю.М.
ФОП Приступа Ю.М.
ФОП Приступа Ю.М.
ФОП Галаван Р.С.
ФОП Галаван Р.С.
ФОП Олійник Ю.Р.

(162) За інформацією ПАТ «Укртелеком», яка зазначена провайдером як конфіденційна
(лист від 27.08.2019 вх.№886-вих-80Д731-80Д922-2019), послуги з доступу до мережі
Інтернет з зазначених в Таблиці 2 IP адрес надавалися ТОВ «Микулин» (договір від
1.07.2016 №51-5022).
(163) Здійснення фінансових операцій через електронний кабінет банку, вхід в який
відбувався
з однакових ІР- адрес також підтверджує використання одного
комп’ютера.
(164) 3.6. Тендерні документи Відповідачів, які вони подавали на Торги, мають ряд
особливостей, які не можуть бути випадковими та вказують на узгодженість поведінки
ФОП Олійника Ю.Р., ФОП Олійника Р.Я., ФОП Олійник С.О., ФОП Галавана Р.С.,
ФОП Приступи Ю.М. , ФОП Тхорика В.М. під час підготовки та участі у Торгах.
(165) Замовниками не надавалися взірці документів (типові форми), які Відповідачі повинні
були надати в складі тендерної документації, не виставлялися вимоги
щодо
завантаження файлів, заархівованих програмою - архіватором в форматі «rar».
(166) 3.6.1. Тендерною документацією Торгів вимагалося надання :
а) документів в довільній формі з інформацією (або документами) щодо:
- тендерної пропозиції ;
- підтвердження відповідності учасника Торгів кваліфікаційним критеріям та
вимогам,визначеним у статті 17 Закону;
- необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, а
також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки
чи опис предмета закупівлі);
- формальних (несуттєвих) помилок, наявність та допущення яких учасниками в
тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій;
- підтвердження повноважень посадової особи або представника учасника процедури
закупівлі підпису документів тендерної пропозиції;
б) довідок довільної форми про те, що Учасник Торгів:
- не внесений до списку осіб, щодо яких застосовуються санкції, передбачені Рішенням
РНБО від 28.04.2017р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)»
- вживає заходів щодо захисту довкілля;
- має досвід виконання аналогічного (их) договору (ів) за останні 3 роки з постачання
товару, які є предметом закупівлі.
(167) Проте, Відповідачі в складі тендерної документації подають такі документи та довідки
з однаковим текстом; електронні файли архіву мають однакову назву; файли з
інформацією, що підтверджує наявність матеріально-технічної бази, реєстраційні дані
та повноваження суб’єкта господарювання, відповідність кваліфікаційним критеріям
однаково групуються в архіви в форматі «rar», зокрема:
- відповідність.rar;
- відповідність ст17.rar
- особисті дані. rar
- технічні вимоги.rar;
- працівники.rar;
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- матеріально-технічна база. rar;
- досвід.rar.
(168) 3.6.2. Більшість довідок (які потрібно було виконати в довільній формі), надані
Відповідачами на Торги, ідентичні за змістом, однаково розміщені на аркуші,
надруковані з однаковими помилками та містять однакові дефекти друку.
(169) «Шапка» фірмових бланків ФОП Олійника Ю.Р., ФОП Олійника Р.Я., ФОП Олійник
С.О., ФОП Галавана Р.С., ФОП Приступи Ю.М. виконана в одному стилі з
дотриманням особливостей написання та розташування на сторінці назви суб’єктів
господарювання та реквізитів; при написанні реквізитів електронної адреси проставлені
зайві пробіли біля двох крапок між назвою реквізиту та адресою.
(170) Відповідачі подали Довідки щодо відсутності підстав для відмови замовником
учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «Про
публічні закупівлі», які містить однаковий текст та однакові помилки, зокрема, в кінці
п.5 не проставлений розділовий знак, п.9 починається з великої літери, зокрема, така
довідка подана ФОП Тхориком В.М. на Торги 11.
(171) Довідки про матеріально-технічне забезпечення, надані Відповідачами, однаково
оформлені та сформовані за змістом («жирним» шрифтом виділені назва суб’єкта
господарювання та перелік транспортних засобів, аналогічний перелік додатків до
довідки з однаковими назвами, однаково помилково проставлені (або не проставлені)
розділові знаки, однаково помилково вживається слово «копія» в однині в пунктах 2, 3
переліку додатків до довідки).
(172) Однакові дефекти друку (крапка та «пляма» в лівому верхній частині аркуша) в
документах різних Відповідачів (наприклад, договір оренди основних засобів, довідка
про матеріально-технічну базу ФОП Олійника Ю.Р., проект договору та технічні
вимоги до товару ФОП Тхорика В.М.) свідчить про використання Відповідачами одних
технічних пристроїв (принтер, сканер, тощо).
(173) В проекті договору та технічних умовах банківські реквізити Відповідачів однаково
видруковані без назви банку.
(174) В Торгах 11 довідки з відомостями про учасника однаково надруковані «жирним»
шрифтом, пункти довідок 1.1.,1.2.,1.3., зміщені вліво на однаковий інтервал по
відношенню до решти тексту, проставлені зайві пробіли перед символом «:», відсутня
крапка в номері листа після скороченого слова «вих» (у ФОП Галавана Р.С.- «Вих
№13», у ФОП Тхорика В.М.- «Вих №6»), однаково неправильно зазначена назва банку
ПАТ «КБ «Приватбанк» в тексті довідки (правильно- ПАТ КБ «Приватбанк» та
зазначено в «шапці» бланку ФОП Галавана Р.С.).
(175) 3.6.3. В підтвердження досвіду роботи щодо постачання продукції, яка була предметом
закупівлі на Торгах, Відповідачами надано копії розхідних накладних, виконаних за
допомогою одного програмного забезпечення, стилістично однаково оформлених, в
яких однаково не зазначається ініціали та прізвище представника отримувача;
загальна сума по накладній однаково формується як «Всього з ПДВ», хоча Відповідачі
не є платниками податку на додану вартість.
(176) Зокрема, ФОП Тхорик В.М. надав копії таких накладних щодо поставки яловичини,
свинини в адресу Малоговилівської школи-саду, відділу освіти Теребовлянської
райдержадміністрації, Струсівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату
(№12/5 від 11.12.2017, без номеру від 15.02.2017, №2/4 від 15.02.2017, №4/5 від
03.04.2017, №3/3 від 09.03.2017).
(177) Відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк», наданої листом від 10.04.2019
№Е.30.0.0.0/4-78269БТ (зазначена банками як «банківська таємниця») ФОП Тхорик
В.М. закуповував курятину у ФОП Мідька Д.В.,факти перерахунку коштів за
яловичину або свинину відсутні, хоча Учасник брав участь в торгах з таким
предметом закупівлі, зокрема став переможцем в Торгах 11.
(178) 3.6.4. Більшість тендерниих документів, які Відповідачі завантажили до електронної
системи закупівель на Торги створені в одній версії PDF 1.3 (Acrobat 4.х) за
допомогою одного програмного забезпечення Canon.
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(179) 3.6.5. В складі тендерної документації на Торги 19 ФОП Галаван Р.С. надав довідку
про несудимість, видану Олійник С.О.
(180) В складі тендерної документації на Торги 16 ФОП Олійник Ю.Р. подав цінову
пропозицію із відбитком печатки ФОП Олійника Р.Я.
(181) 3.7. Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний
аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з
урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою,
визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі
реального часу.
(182) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну
своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
(183) Проаналізувавши проведені електронні аукціони встановлено, що Відповідачі не
знижували ціну під час аукціонів в Торгах (окремих лотах Торгів) (Таблиця 3), отже,
не конкурували між собою:
Таблиця 3.
Відповідачі

ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С

ФОП Олійник Р.Я.
ФОП Галаван Р.С.
ФОП Олійник Р.Я.
ФОП Галаван Р.С.
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Галаван Р.С
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Галаван Р.С
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Олійник Р.Я
ФОП Тхорик В.М.

Первинна пропозиція,
грн.
Торги 2
Лот 2
136000,00
144000,00
Лот 3
76560,00
76700,00
Торги 4
Лот 1
218725,00
219570,00
Лот 2
81500,00
81700,00
Торги 6
458840,00
460400,00
Торги 7
289300,00
292000,00
Торги 9
4064860,00
4066000,00
Торги 10
4339200,00
4344000,00
Торги 11
299000,00
298870,00
Торги 13
99980,00
100000,00
Торги 14
2539000,00
2540000,00
Торги 16

Остаточна пропозиція, грн.

136000,00
144000,00
76560,00
76700,00

218725,00
219570,00
81500,00
81700,00
458840,00
460400,00
289300,00
292000,00
4064860,00
4066000,00
4339200,00
4344000,00
299000,00
298870,00
99980,00
100000,00
2539000,00
2540000,00
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ФОП Олійник Ю.Р.
ФОП Тхорик В.М
ФОП Олійник С.О.
ФОП Тхорик В.М.
ФОП Олійник С.О.
ФОППриступаЮ.М.

ФОП Олійник Р.Я
ФОП Галаван Р.С

289800,00
292000,00
Торги 17
3599960,00
3600000,00
Торги 18
2457500,00
2470000,00
Торги 19
Лот 2
291880,00
296310,00

298800,00
292000,00
3599960,00
3600000,00
2457500,00
2470000,00

291880,00
296310,00

(184) Різниця вартості початкових цінових пропозицій Учасників, поданих на всі Торги,
становила 0,9% - 0,99 %.
(185) В Торгах, в яких не брали участь інші суб’єкти господарювання, крім Учасників,
Відповідачі виступали «технічними» по відношенню один до одного. Зокрема, в Торгах
11 ФОП Галаван Р.С., прийнявши участь в аукціоні та знизивши вартість своєї
пропозиції (зважаючи на мінімальний крок аукціону) лише на 0,57 грн. за 1 кг, мав би
можливість перемогти, проте, виступив «технічним» учасником, забезпечивши
перемогу ФОП Тхорику В.М.
(186) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій
є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Переможцем визначається
учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою
ціною із врахуванням нецінових критерії оцінки.
(187) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах, за таких
обставин, суб’єкт господарювання, який бере участь у закупівлі, задля забезпечення
своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі
відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та
власних досягнень суб’єкта господарювання.

4. Кваліфікація порушення відповідачами конкурентного законодавства
(188) В ході розгляду справи встановлено, що поведінка Відповідачів становить
антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів.
(189) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій
узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними
угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні
суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної
поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними
і новоствореним суб'єктом господарювання.
(190) Торги, відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні
закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою
визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім
переговорної процедури закупівлі).
(191) Узгодженням дій учасників Торгів є відмова таких учасників від самостійної участі у
тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних
(тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб’єктів як на
стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна
підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення тендеру.
(192) Матеріали справи свідчать про співпрацю між Відповідачами при підготовці тендерних
пропозицій на Торги та узгоджену поведінку цих суб’єктів господарювання.
(193) Виявлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- пов’язаність Відповідачів;
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- реєстрація на одному авторизованому майданчику;
- використання однакових ІР адрес для завантаження тендерних пропозицій у систему
Prozorro та для входу в електронні кабінети банків для здійснення фінансових
операцій, для подання звітності до органів державної фіскальної служби;
- використання однакових електронних та ІР адрес для подання звітності до органів
державної фіскальної служби;
- заходили в аукціон з однієї ІР адреси, в один день, одночасно або з невеликим
проміжком у часі;
- не знижували ціни під час участі в аукціоні;
- більшість документів мають однакові особливості оформлення, помилки, тощо;
- однакові дефекти на документах Відповідачів;
- ряд документів Відповідачів створені в одній версії PDF та за допомогою одного
програмного забезпечення;
- незначна різниця вартості цінових пропозицій, що подавалися на Торги
не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних
чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при
підготовці та участі у Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.
(194) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у
Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є
обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом
України «Про публічні закупівлі».
(195) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули
конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених
Замовниками Торгів, порушивши право Замовників на отримання найбільш
ефективного для них результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії,
заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
(196) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у
Торгах з ідентифікаторами закупівель UA-2019-01-23-003134-b, UA-2019-01-24-000900c, UA-2018-11-29-001098-b, UA-2018-02-15-000875-a, UA-2019-01-03-000062-b, UA2019-01-02-001338-c, UA-2018-12-27-001395-b, UA-2018-12-04-000946-b, UA-2018-1213-001887-c, UA-2018-02-23-000553-b, UA-2018-01-23-003120-c,
UA-2017-11-29000481-c, UA-2017-02-13-000349-c, UA-2018-12-13-003351-c, UA-2017-12-12-003949-c,
UA-2019-01-22-003688-b, UA-2017-02-14-001555-c, UA-2017-01-11-000446-c, UA-201903-05-001490-b, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою,
що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом
України «Про публічні закупівлі».
(197) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули
конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених
Замовниками Торгів, порушивши право Замовників на отримання найбільш
ефективного для них результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії,
заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
(198) Дії ФОП Олійника Ю.Р., ФОП Олійника Р.Я., ФОП Олійник С.О., ФОП Галавана Р.С.,
ФОП Приступи Ю.М., ФОП Тхорика В.М., які полягають в узгодженні своєї
конкурентної поведінки під час підготовки та участі у закупівлях за процедурою
відкритих торгів з ідентифікаторами зкупівель UA-2019-01-23-003134-b, UA-2019-0124-000900-c, UA-2018-11-29-001098-b, UA-2018-02-15-000875-a, UA-2019-01-03000062-b, UA-2019-01-02-001338-c, UA-2018-12-27-001395-b, UA-2018-12-04-000946-b,
UA-2018-12-13-001887-c, UA-2018-02-23-000553-b, UA-2018-01-23-003120-c, UA-201711-29-000481-c, UA-2017-02-13-000349-c, UA-2018-12-13-003351-c, UA-2017-12-12003949-c, UA-2019-01-22-003688-b, UA-2017-02-14-001555-c, UA-2017-01-11-000446-c,
UA-2019-03-05-001490-b, є порушеннями законодавства про захист економічної
конкуренції, передбаченими пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6
Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
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5. Заперечення Відповідачів та їх спростування
(199) Відповідачами не надано зауважень та заперечень на подання від 06.09.2019
№69-03/97п «Про попередні висновки у справі №913-УД».
(200) Листами (вх. від 26.09.2019 №№ 69-01/784-61-01/788) Відповідачі повідомили про
усунення умов, що сприяли вчиненню порушення, та припинення дій, які спонукали
вчиненню порушення.
6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення
(201) Таким чином, доказами зібраними у справі та дослідження усієї сукупності факторів,
що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, доводиться, що їх дії є
узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.
(202) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист
економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та
частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
7. Визначення розміру штрафів
(203) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону,
накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта
господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік,
що передував року, в якому накладається штраф.
(204) Відповідно до копії податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи –
підприємця, копії податкової декларації платника єдиного податку фізичної особипідприємця (що подається за квартальний податковий (звітний період)), обсяг доходу
ФОП Олійника Р.Я. за 2018 рік становив 3400521,9 гривень.
(205) Відповідно до копії податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи –
підприємця обсяг доходу ФОП Олійник С.О. за 2018 рік становив 563458,85 гривень.
(206) Відповідно до копії податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи –
підприємця обсяг доходу ФОП Галавана Р.С. за 2018 рік становив 3746794 гривні.
(207) За даними з ЄДР ФОП Олійник Ю.Р. зареєстрований як фізична особа-підприємець
05.12.2018.
(208) Частиною 7 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено,
що у разі, якщо суб’єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу
обчислюється від доходу (виручки) суб’єкта господарювання за весь час до прийняття
рішення про накладання штрафу.
(209) Дохід ФОП Олійника Ю.Р. за період діяльності з грудня 2018 року склав 556893,79
грн. (лист ФОП Олійника Ю.Р. вх. від 25.06.2019 № 69-01/543).
(210) Відповідно до листа Державної фіскальної служби в Тернопільській області від
09.08.2019 №3571/10/19-0013-01-21-4/21065, обсяг доходу ФОП Тхорика В.М. за
поданою податковою декларацією платника єдиного податку - фізичної особи –
підприємця за 2018 рік становив 1049811,89 гривень.
(211) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Тернопільського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що
узгоджені дії учасників Торгів, спрямовані на досягнення узгодженого між ними
результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним
ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених
дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими
конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права
замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у
свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання)
публічних коштів.
(212) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Тернопільського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України були
враховані пом’якшуючі обставини – співпраця Відповідачів під час розгляду справи з
територіальним відділенням, що сприяла з’ясуванню обставин справи та усунення
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Відповідачами умов, що сприяли вчиненню порушення, зобов’язання в майбутньому
не вчиняти подібні порушення.
(213) Оскільки ФОП Приступа Ю.М. припинив господарську діяльність, то він, в розумінні
статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб’єктом
господарювання та на нього не може бути накладений штраф відповідно до статті 52
Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення
Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 30 березня 2001 року за №291/5482 (із змінами) та пунктом 32 Правил розгляду заяв
і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року за №5,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції
розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року за №169-р) (зі
змінами), адміністративна колегія Тернопільського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Роман
Ярославович
(ідентифікаційний код 2715108852, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводила в січні 2019 року Більче-Золотецька обласна
фізіотерапевтична лікарня реабілітації по закупівлі м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2)
(ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-23-003134-b).
2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Романа Ярославовича штраф в розмірі 7738,00
гривень.
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 7738,00
гривень.
4. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Роман
Ярославович
(ідентифікаційний код 2715108852, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводила в січні 2019 року Гримайлівська санаторна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради по закупівлі м’яса (код ДК
021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-24-000900-c).
5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Романа Ярославовича штраф в розмірі 7650,00
гривень.
6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі
7650,00
гривень.
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7. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Роман
Ярославович
(ідентифікаційний код 2715108852, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводив в листопаді 2018 року Теребовлянський навчальнореабілітаційний центр по закупівлі м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор
закупівлі UA-2018-11-29-001098-b).
8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Романа Ярославовича штраф в розмірі 5600,00
гривень.
9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 5600,00
гривень.
10. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Роман
Ярославович
(ідентифікаційний код 2715108852, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводив в лютому 2018 року ДВНЗ "Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" по закупівлі м’яса (код ДК
021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15-000875-a).
11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Романа Ярославовича штраф в розмірі 6755,00
гривень.
12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 6755,00
гривень.

13. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Юрій Романович
(ідентифікаційний код 3592006635, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводив в січні 2019 року Теребовлянський навчально-виховний
комплекс по закупівлі м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA2019-01-03-000062-b).
14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Юрія Романовича штраф в розмірі 9450,00 гривень.
15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 9450,00
гривень.
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16. Визнати,
що
фізична
особа-підприємець
Олійник Юрій Романович
(ідентифікаційний код 3592006635, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводив в січні 2019 року Петриківський обласний геріатричний
пансіонатй по закупівлі м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA2019-01-02-001338-c).
17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Юрія Романовича штраф в розмірі 10323,00 гривень.
18. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі
10323,00
гривень.
19. Визнати, що
фізична
особа-підприємець
Олійник Юрій Романович
(ідентифікаційний код 3592006635, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводила в грудні 2018 року Тернопільська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради по закупівлі
м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-27-001395-b).
20. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Юрія Романовича штраф в розмірі 6570,00 гривень.
21. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 6570,00
гривень.
22. Визнати, що
фізична
особа-підприємець Олійник Юрій Романович
(ідентифікаційний код 3592006635, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводив в грудні 2018 року заклад
освіти І-ІІІ ступенів
"Тернопільський обласний навчально - реабілітаційний центр» по закупівлі м’яса (код ДК
021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-04-000946-b).
23. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Юрія Романовича штраф в розмірі 5668,00 гривень.
24. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі
5668,00
гривень.
25. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Галаван Роман Степанович
(ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008, м.Тернопіль, вул. Гайова
буд.8А, кв. 148) та фізична
особа-підприємець
Тхорик Володимир Михайлович
(ідентифікаційний код 2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл.,
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м.Теребовля, вул. Ломоносова, 21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та
пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів,
шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які
проводило в лютому 2018 року Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
закупівлі м’яса (код ДК 021:2015:15113000-3) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-23000553-b).
26. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 30486,00
гривень.
27. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 30486,00
гривень.
28. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Галаван Роман Степанович
(ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008, м.Тернопіль, вул. Гайова
буд.8А, кв. 148) та фізична
особа-підприємець
Тхорик Володимир Михайлович
(ідентифікаційний код 2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл.,
м.Теребовля, вул. Ломоносова, 21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та
пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів,
шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які
проводила в січні 2018 року Струсівська санаторна загальноосвітня школа-інтернат I-III
ступенів по закупівлі м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA2018-01-23-003120-c).
29. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 32544,00
гривень.
30. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 32544,00
гривень.
31. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Галаван Роман Степанович
(ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008, м.Тернопіль, вул. Гайова
буд.8А, кв. 148) та фізична
особа-підприємець
Тхорик Володимир Михайлович
(ідентифікаційний код 2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл.,
м.Теребовля, вул. Ломоносова, 21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та
пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів,
шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які
проводило в грудні 2018 року Управління освіти і науки Тернопільської міської ради по
закупівлі м’яса (код ДК 021:2015: 15113000-3) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-13001887-c).
32. За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 6725,00
гривень.
33. За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 6725,00
гривень.
34. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Галаван Роман Степанович
(ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008, м.Тернопіль, вул. Гайова
буд.8А, кв. 148) та фізична
особа-підприємець
Тхорик Володимир Михайлович
(ідентифікаційний код 2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл.,
м.Теребовля, вул. Ломоносова, 21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та
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пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів,
шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які
проводило в листопаді 2017 року Управління освіти і науки Тернопільської міської ради по
закупівлі м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-29000481-c).
35. За порушення, вказане в пункті 34 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 41850,00
гривень.
36. За порушення, вказане в пункті 34 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 41850,00
гривень.
37. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Галаван Роман Степанович
(ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008, м.Тернопіль, вул. Гайова
буд.8А, кв. 148) та фізична
особа-підприємець
Тхорик Володимир Михайлович
(ідентифікаційний код 2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл.,
м.Теребовля, вул. Ломоносова, 21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та
пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів,
шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які
проводив в лютому 2017 року КУ "Петриківський обласний геріатричний пансіонат" по
закупівлі м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2017-02-13000349-c).
38. За порушення, вказане в пункті 37 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 2250,00
гривень.
39. За порушення, вказане в пункті 37 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 2250,00
гривень.
40.Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Роман
Ярославович
(ідентифікаційний код 2715108852, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
фізична особа-підприємець Тхорик Володимир Михайлович (ідентифікаційний код
2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Ломоносова,
21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті
6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, шляхом узгодження
конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які проводило в грудні
2018 року Управління освіти і науки Тернопільської міської ради по закупівлі м’яса (код ДК
021:2015: 15111000-9) (ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-13-003351-c).
41. За порушення, вказане в пункті 40 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Романа Ярославовича штраф в розмірі 19043,00
гривень.
42. За порушення, вказане в пункті 40 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 19043,00
гривень.
43.Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Роман
Ярославович
(ідентифікаційний код 2715108852, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
фізична особа-підприємець Тхорик Володимир Михайлович (ідентифікаційний код
2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Ломоносова,
21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті
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6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, шляхом узгодження
конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які проводила в грудні
2017 року Струсівська санаторна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів по закупівлі
м’яса (код ДК 021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-12-003949-c).
44. За порушення, вказане в пункті 43 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Романа Ярославовича штраф в розмірі 6728,00
гривень.
45. За порушення, вказане в пункті 43 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 6728,00
гривень.
46.Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Юрій Романович
(ідентифікаційний код 3592006635, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
фізична особа-підприємець Тхорик Володимир Михайлович (ідентифікаційний код
2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Ломоносова,
21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті
6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, шляхом узгодження
конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які проводила в січні
2019 року Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
Тернопільської обласної ради по закупівлі м’яса (ДК 021:2015:15110000-2) (ідентифікатор
закупівлі UA-2019-01-22-003688-b).
47. За порушення, вказане в пункті 46 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Юрія Романовича штраф в розмірі 6521,00 гривень.
48. За порушення, вказане в пункті 46 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 6521,00
гривень.
49.Визнати, що фізична особа-підприємець Олійник Світлана Олександрівна
(ідентифікаційний код 2544816805, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
фізична особа-підприємець Тхорик Володимир Михайлович (ідентифікаційний код
2638812652, місце проживання: 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Ломоносова,
21) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті
6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, шляхом узгодження
конкурентної поведінки при підготовці та участі у відкритих торгах, які проводило в лютому
2017 року Управління освіти і науки Тернопільської міської ради по закупівлі м’яса (ДК
021:2015:15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2017-02-14-001555-c).
50. За порушення, вказане в пункті 49 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійник Світлану Олександрівну штраф в розмірі 27000,00
гривень.
51. За порушення, вказане в пункті 49 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Тхорика Володимира Михайловича штраф в розмірі 27000,00
гривень.
52. Визнати, що фізична особа-підприємець Олійник Світлана Олександрівна
(ідентифікаційний код 2544816805, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Приступа Юрій Миколайович, (ідентифікаційний код 2761120135, місце проживання: 46016,
м.Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.31, кв.126) вчинили порушення, передбачене пунктом 1
статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
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результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводило в січні 2017 року Управління освіти і науки Тернопільської
міської ради по закупівлі м’яса ДК 021:2015:15111000-9) (ідентифікатор закупівлі UA-201701-11-000446-c).
53. За порушення, вказане в пункті 52 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійник Світлану Олександрівну штраф в розмірі 18431,00
гривень.
54. Визнати, що фізична
особа-підприємець
Олійник Роман
Ярославович
(ідентифікаційний код 2715108852, місце проживання: 48120, Тернопільська обл.,
Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. Стуса, 10) та фізична особа-підприємець
Галаван Роман Степанович (ідентифікаційний код 2302618272, місце проживання: 46008,
м.Тернопіль, вул. Гайова буд.8А, кв. 148) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів, шляхом узгодження конкурентної поведінки при підготовці та участі у
відкритих торгах, які проводив в березні 2019 року ДВНЗ "Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" по закупівлі м’яса (код ДК
021:2015: 15110000-2) (ідентифікатор закупівлі UA-2019-03-05-001490-b).
55. За порушення, вказане в пункті 54 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Олійника Романа Ярославовича штраф в розмірі 9510,00
гривень.
56. За порушення, вказане в пункті 54 резолютивної частини подання, накласти на
фізичну особу-підприємця Галавана Романа Степановича штраф в розмірі 9510,00
гривень.
Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.
Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до
Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
документи, що підтверджують його сплату.
Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його
одержання.
В. о. голови територіального відділення –
голова адміністративної колегії

Н.Є. Чорномаз

