АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІ ШЕ НН Я
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
17 жовтня 2019 року

м. Тернопіль

№ 69/29 - р/к

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
Фізична особа – підприємець Лилик Андрій Богданович та фізична особа –
підприємець Коломієць Оксана Андріївна брали участь у відкритих торгах, які проводились
Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, ідентифікатори закупівель: UA2018-01-24-002168-а, UA-2018-09-07-001471-с; UA-2018-12-13-001416-с; UA-2018-12-13004023-с; UA-2018-12-13-004406-с; UA-2018-12-20-001730-с.
При цьому фізична особа – підприємець Лилик Андрій Богданович та фізична особа –
підприємець Коломієць Оксана Андріївна узгоджували свою поведінку з метою усунення
змагання при підготовці та участі у торгах.
За результатами розгляду справи №915-УД дії фізичної особи – підприємця Лилика
Андрія Богдановича та фізичної особи – підприємця Коломієць Оксани Андріївни, визнано
антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів 6 торгів по
закупівлі Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради молочних продуктів, що є
порушеннями передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6
Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Відповідно до п. 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 №915-УД та подання
відділу досліджень і розслідувань від 19.08.2019 №69-03/93п «Про попередні висновки у
справі №915-УД»
ВСТАНОВИЛА:
1.

Процесуальні дії

(1)

Тернопільським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету
України (далі – Відділення) під час здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про захист економічної конкуренції у сфері публічних закупівель у
Тернопільській області, на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету
України від 06.03.2019 №13-01/213 та звернення Управління Служби безпеки України в
Тернопільській області від 01.02.2019 №69/14-308, проведено дослідження щодо
можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції в діях
учасників торгів фізичної особи – підприємця Лилика Андрія Богдановича та фізичної
особи – підприємця Коломієць Оксани Андріївни.

(2)

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 23.05.2019 №69/19-рп/к
розпочато розгляд справи №915-УД за ознаками вчинення фізичною особою –
підприємцем Лиликом Андрієм Богдановичем та фізичною особою – підприємцем
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(3)

(4)

Коломієць Оксаною Андріївною порушень, передбачених 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, які проводило управління освіти і науки Тернопільської міської ради,
ідентифікатори закупівель: UA-2018-01-24-002168-а, UA-2018-09-07-001471-с; UA2018-12-13-001416-с; UA-2018-12-13-004023-с; UA-2018-12-13-004406-с; UA-2018-1220-001730-с.
Подання з попередніми висновками у справі №915-УД направлено фізичній особі –
підприємцю Лилику Андрію Богдановичу та фізичній особі – підприємцю Коломієць
Оксані Андріївні 19.08.2019 листами №69-02/1243 та №69-02/1244.
У зв’язку з неотриманням ФОП Коломієць О. А. листа Відділення від 19.08.2019 № 6902/1244, Подання з попередніми висновками у справі № 915-УД було розміщено на
офіційному веб-порталі Відділення у рубриці «До уваги суб’єктів господарювання».

(5)

Листами від 17.09.2019 №69-02/1367 та №69-02/1368 Відповідачів повідомлено, що
засідання адміністративної колегії на якому буде прийматись рішення у справі №915УД відбудеться 26.09.2019 о 10:00 в приміщенні територіального відділення за
адресою: м. Тернопіль, вул. Максима кривоноса, 10.

(6)

ФОП Лилик А.Б. звернувся до територіального відділення (лист від 24.09.2019
№24/09) з проханням перенести засідання колегії на інший день, у зв’язку із його
відсутністю у Тернопільській області 26.09.2019 року.

(7)

З врахуванням звернення ФОП Лилика А.Б., листами від 25.09.2019 №69-02/1396 та
№69-02/1397 Відповідачів повідомлено, що засідання адміністративної колегії на якому
буде прийматись рішення у справі №915-УД відбудеться 03.10.2019 о 10:00.

(8)

ФОП Коломієць О.А. звернулася до територіального відділення ( лист від 30.09.2019
року б/н) з проханням перенести засідання адміністративної колегії на іншу дату після
13.10.2019 року, у зв’язку з не можливістю бути присутньою через відсутність в країні
протягом 10 днів.

(9)

З врахуванням звернення ФОП Коломієць О.А., листами від 02.10.2019 №69-02/1451 та
№69-02/1450 Відповідачів повідомлено, що засідання адміністративної колегії на якому
буде прийматись рішення у справі №915-УД відбудеться 17.10.2019 о 11:00.

2.

Відповідачі

(10) Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання:
- фізична особа-підприємець Лилик Андрій Богданович (далі - ФОП Лилик А.Б.
або Відповідач 1) відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) зареєстрований
18.08.2016, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця 2 646 000 0000 029217.
Місце проживання: 46018, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 1/41,
ідентифікаційний код 2943504992.
ФОП Лилик А.Б. здійснював господарську діяльність за кодами КВЕД:
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
(основний);
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою,
ракоподібними та молюсками.
Згідно з даними ЄДР ФОП Лилик А.Б. припинив діяльність 16.10.2019 року.
ФОП Лилик А.Б з 18.08.2016 по 16.10.2019 був суб’єктом господарювання в розумінні
статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- фізична особа-підприємець Коломієць Оксана Андріївна (далі - ФОП Коломієць
О.А. або Відповідач 2) відповідно до відомостей у ЄДР зареєстрована 14.09.2010, номер
запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця 2 646 000 0000
017710.
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Місце проживання: 46003, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. І. Котляревського,
13/31, ідентифікаційний код 3267902108.
ФОП Коломієць О.А. здійснювала господарську діяльність за кодами КВЕД, зокрема:
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
(основний).
Згідно з даними ЄДР ФОП Коломієць О.А. припинила діяльність 16.10.2019 року.
ФОП Коломієць О.А. з 17.09.2010 по 16.10.2019 була суб’єктом господарювання в
розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Відповідач 1 та Відповідач 2 - разом Відповідачі.
3.

Обставини справи

(11) Відповідачі спільно взяли участь в наступних торгах:
ТОРГИ 1
(12) 24 січня 2018 року Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради
(місцезнаходження: 46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1,
(надалі – Замовник) в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення
відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі - UA-2018-01-24-002168-a по закупівлі
товару - Вершкове масло ( масло вершкове та молочні пасти) (ДК 021:2015: 15530000-2
— Вершкове масло) (далі – Торги 1).
(13) Рішенням тендерного комітету Замовника 24 січня 2018 року, протокол № 7
затверджено тендерну документацію на закупівлю товару за кодом ДК 21:2015 Єдиний
закупівельний словник 1553000-2 вершкове масло ( Масло вершкове та молочні пасти)
(14) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали шість учасників, в тому числі ФОП Лилик А.Б, та
ФОП Коломієць О.А.
(15) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-01-24002168-a, від 27 лютого 2018 року Замовником укладено договір №19 із ТОВ
«Торговий дім «Тетяна-Захід» на суму 2 220 500,00 грн. з ПДВ.
ТОРГИ 2
(16) 7 вересня 2018 року Замовником в системі «Prozorro» розміщено оголошення про
проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі - UA-2018-09-07-001471-с по
закупівлі товару - Вершкове масло ( масло вершкове та молочні пасти) (ДК 021:2015:
15530000-2 — Вершкове масло) (далі – Торги 2).
(17) Рішенням тендерного комітету Замовника 7 вересня 2018 року, протокол № 34
затверджено тендерну документацію на закупівлю товару за кодом ДК 21:2015 Єдиний
закупівельний словник 1553000-2 вершкове масло ( Масло вершкове та молочні пасти).
(18) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подало чотири учасники, в тому числі ФОП Лилик А.Б, та
ФОП Коломієць О.А.
(19) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-09-07001471-с-L1 від 22 жовтня 2018 року, Замовником укладено Договір на закупівлю
товару із ФОП Коломієць О.А. на суму 1 061 900,00 грн. з ПДВ.
ТОРГИ 3
(20) 13 грудня 2018 року Замовником в системі «Prozorro» розміщено оголошення про
проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі - UA-2018-12-13-001416-c по
закупівлі товару - Вершкове масло (масло вершкове та молочні пасти) (ДК 021:2015:
15530000-2 — Вершкове масло) (далі – Торги 3).
(21) Рішенням тендерного комітету Замовника 20 грудня 2018 року, протокол № 56
затверджено тендерну документацію на закупівлю товару за кодом ДК 21:2015 Єдиний
закупівельний словник 1553000-2 вершкове масло ( Масло вершкове та молочні пасти).
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(22) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подало чотири учасники, в тому числі ФОП Лилик А.Б, та
ФОП Коломієць О.А.
(23) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-13001416-c від 28 січня 2018 року, Замовником укладено Договір на закупівлю товару із
ФОП Коломієць О.А. на суму 2 673 000,00 грн. з ПДВ.
ТОРГИ 4
(24) 13 грудня 2018 року Замовником в системі «Prozorro» розміщено оголошення про
проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі - UA-2018-12-13-004023-c по
закупівлі товару - сирні продукти(15544000-3 сир твердий) (далі – Торги 4).
(25) Рішенням тендерного комітету Замовника 20 грудня 2018 року, протокол № 56
затверджено тендерну документацію на закупівлю товару код CPV за ДК 021:2015
Єдиний закупівельний словник 15540000-5 сирні продукти(15544000-3 сир твердий).
(26) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подало п’ять учасників, в тому числі ФОП Лилик А.Б, та ФОП
Коломієць О.А.
(27) Відповідно до Протоколу №59 засідання тендерного комітету Замовника від 06.02.2019
Торги 4 визнано такими, що не відбулися згідно з пунктом першим статті 31 Закону
України «Про публічні закупівлі».
ТОРГИ 5
(28) 13 грудня 2018 року Замовником в системі «Prozorro» розміщено оголошення про
проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі - UA-2018-12-13-004406-c по
закупівлі товару - Молоко коров’яче питне пастеризоване, в пакетах; Молоко згущене)
(далі – Торги 5).
(29) Рішенням тендерного комітету Замовника 20 грудня 2018 року, протокол № 56
затверджено тендерну документацію на відкриті торги з публікацією англійською
мовою на закупівлю товару - молоко коров’яче питне пастеризоване, в пакетах;
Молоко згущене (ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 15510000-6 Молоко та
вершки).
(30) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали - ФОП Лилик А.Б, та ФОП Коломієць О.А.
(31) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-13004406-c від 12 лютого 2019 року, Замовником укладено Договір на закупівлю товару
із ФОП Лиликом А.Б. на суму 6 388 375,00 грн. з ПДВ.
ТОРГИ 6
(32) 13 грудня 2018 року Замовником в системі «Prozorro» розміщено оголошення про
проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі - UA-2018-12-20-001730-c по
закупівлі товару - Молочні продукти різні (сметана) (далі – Торги 6).
(33) Рішенням тендерного комітету Замовника 20 грудня 2018 року, протокол № 56
затверджено тендерну документацію на закупівлю товару - Молочні продукти різні
(сметана) (ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні).
(34) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
закупівлі свої пропозиції подали чотири учасники, в тому числі - ФОП Лилик А.Б, та
ФОП Коломієць О.А.
(35) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-20001730-c від 5 лютого 2019 року, Замовником укладено Договір на закупівлю товару із
ТОВ «ПРОДЛЮКС ПЛЮС» на суму 727 725,00 грн. з ПДВ.
(36) Торги 1, Торги 2, Торги 3, Торги 4, Торги 5 та Торги 6 – разом далі Торги, Закупівлі.
При дослідженні матеріалів Торгів та отриманих документів виявлені обставини,
які свідчать про узгодженість поведінки Відповідачів.
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3.1. Пов’язаність Відповідачів
(37) 3.1.1. У складі тендерних документів на Торги 1 ФОП Лилик А.Б. надав «Лист» від
7.02.2018 №124 щодо досвіду виконання договорів з аналогічним предметом закупівлі
та надано копію Договору купівлі-продажу №01/09/16 із ПП «Терноінвест».
(38) ПП «Терноінвест» знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, його
засновником, керівником та бенефіціарним власником із часткою 100% є Гарбера
Андрій Михайлович.
(39) На Торги 1 та Торги 2 ФОП Коломієць О.А. надала «Договір про надання послуг
№15/12-01» від 15.12.2017 щодо перевезення товарів укладений із ТОВ «Західсир».
(40) ТОВ «Західсир» знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, його
засновником є Гарбера Андрій Михайлович із часткою 100%.
(41) За інформацією Тернопільського міськрайонного відділу державної реєстрації актів
цивільного стану (лист від 10.10.2019 №4018/14-01-09.6) Гарбера Андрій Михайлович є
батьком Коломієць Оксани Андріївни (Гарбери до реєстрації шлюбу із Коломійцем
Павлом Миколайовичем).
(42) 3.1.2. АТ КБ «Приватбанк» (листом від 13.03.2019 №Е.30.0.0.0/4-59021 БТ) та ПАТ АБ
«Укргазбанк» (листом від 09.04.2019 №172/11521/2019) (надана інформація зазначена
банками, як банківська таємниця) повідомили, що в період проведення Замовником
Торгів ФОП Лилик А.Б. здійснював оплату за товар ФОП Коломієць О.А. (платіжні
доручення від 18.09.2018 №214 від 04.10.2018 №221).
(43) 3.1.3. На Торги 4 Відповідачі надали копії договорів щодо закупівлі продукції в одного
суб’єкта господарювання – ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза». ФОП Лилик А.Б.
надав копію укладеного Договору поставки №826 від 6.12.2018, а ФОП Коломієць О.А.
надала копію Договору поставки № 827 від 6.12.2018.
(44) 3.1.4. Відповідачами подано документи щодо оренди автотранспорту у одного суб’єкта
господарювання. ФОП Лилик А.Б. надав копію Договору перевезення укладений із ПП
«Ровекс-Транс» від 10.12.2018 № 11, а ФОП Коломієць О.А. надала копію Договору
перевезення із ПП «Ровекс-Транс» від 20.12.2018 №12. (Дані подано Відповідачами в
складі матеріалів на Торги 3, 4, 5, 6).
(45) 3.1.5. Відповідачі орендують приміщення за однією адресою - м. Тернопіль, вул.
Поліська, 2 у дочірнього підприємства «Нептун+» (Договори оренди приміщення із
Відповідачем 1 від 03.12.2018 №8, із Відповідачем 2 – від 10.12.2018 №9). (Дані подано
Відповідачами в складі матеріалів на Торги 3, 4, 5, 6).
(46) Укладення Відповідачами договорів із контрагентами з послідовними номерами не
може бути випадковим збігом обставин та вказує на обізнаність Відповідачів в діях
один одного.
(47) Слід зазначити, що при аналізі інформації наданої банками (АТ КБ «Приватбанк»
(листом від 13.03.2019 №Е.30.0.0.0/4-59021 БТ) та ПАТ АБ «Укргазбанк» (листом від
09.04.2019 №172/11521/2019)) у 2018 році у Відповідачів відсутні банківські операції
по оплаті за товар із ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», за послуги із ПП «РовексТранс» та з ДП «Нептун+».
(48) 3.1.6. На Торги 5 Відповідачами подано ідентичні Декларації на відповідність готової
молочної продукції №5 від підприємства виробника ТОВ «РОССА».
(49) 3.2. Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний
майданчик на якому учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної
скриньки.
(50) 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
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електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією
користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.

і

документами

та

(51) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в
процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому
пропозиції.
(52) 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
приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури
проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
(53) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.02.2019 № 206/508/03) ФОП Лилик А.Б, та
ФОП Коломієць О.А. для участі в Торгах 2, 3, 4, 5, 6 зареєстровані на одному
авторизованому електронному майданчику ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН (юридична
назва ТОВ «Держзакупівлі.онлайн.»).
(54) 3.3. За даними ТОВ «Держзакупівлі.онлайн.» (лист від 12.03.2019 №120319-4) та ТОВ
«Е-Тендер» (лист від 08.07.2019 №249) Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції
на п’ять із шести торгів з однієї ІР адреси – 193.169.80.5.
(55) 3.4. Інформація щодо ІР – адрес з яких Відповідачі заходили в аукціони Торгів надана
ДП «Прозорро» листом від 15.02.2019 № 206/508/03 та наведена в табличній формі
(таблиця 1).
Таблиця 1
Т
о
р
г
и

Ідентифікатор закупівлі

ІР- адреса ФОП
Лилик А.Б. та час
коли
учасник
заходив в аукціон

ІР- адреса ФОП Дата входу в
Коломієць О.А. та аукціон
час коли учасник
заходив в аукціон

1

UA-2018-01-24-002168-аL1

193.169.80.5

95.46.141.11

Час 13:27

Час 13:27

UA-2018-09-07-001471-сL1

5.58.67.69

193.169.80.5

Час 12:23

Час 12:23

UA-2018-12-13-001416-сL1

5.58.67.69

193.169.81.199

Час 10:54

Час 11:10

UA-2018-12-13-004023-сL1

5.58.67.69

193.169.81.199

Час 12:53

Час 12:49

UA-2018-12-13-004406-сL1

193.169.81.199

не
заходила
аукціон

в 22.01.2019

UA-2018-12-20-20001730с-L1

5.58.67.69

не
заходила
аукціон

в 09.01.2019

2
3
4
5
6

Час 09:30
Час 10:23

09.02.2018
25.09.2018
02.01.2019
02.01.2019

(56) Дані таблиці 2 вказують на те, що Відповідачі почергово використовували однакові ІР –
адреси. Так, у Торгах 5 коли ФОП Коломієць О.А. не заходила в аукціон, ФОП Лилик
А.Б. заходив із ІР - адреси, яку вона використовувала для входу в аукціон на Торги 3 та
Торги 4.
(57) IP-адреси 193.169.81.199 та 193.169.80.5 за даними провайдера TerNet (ФОП Суконнік
М.В.) (лист від 31.05.2019 вх. №69-01/437) використовуються ТОВ «Західний
контейнерний термінал», який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. О.
Кульчицької, 2А.
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(58) ІР-адрес 5.58.67.69 за інформацією наданою провайдером ТОВ «Біттернет», листом від
11.03.2019 вх. №69-01/222, присвоєна абоненту ТОВ «Транском Глобал», поштовою
адресою якого є м. Тернопіль, вул. О. Кульчицької, 2А.
(59) ТОВ «Західний контейнерний ринок» листом від 09.07.2019 №171 та ТОВ «Транском
Глобал» листом від 15.07.2019 №2 повідомили, що не надавали допомоги щодо
підготовки та/або оформлення документів чи завантаження пропозицій та матеріалів
для участі Відповідачів у Торгах.
(60) Разом з тим, ТОВ «Транском Глобал» зазначило, що за адресою вул.О. Кульчицької, 2А
розташована офісна будівля, де здійснюють свою діяльність також інші суб’єкти
господарювання. Користування мережею «Інтернет» товариством здійснюється через
відкриту WI-FI мережу для можливості її використання клієнтами та відвідувачами, а
тому доступ до Інтернет мережі можуть мати і інші особи.
(61) Відповідачами на вимоги Відділення (ФОП Лилик А.Б. лист від 27.06.2019 №27/06,
ФОП Коломієць О.А. лист від 29.07.2019 вх. №69-01/632) надано інформацію, що до
підготовки документів та тендерної пропозиції для участі в Торгах вони залучали
третіх осіб.
(62) За наданою ФОП Лиликом А.Б. інформацією він отримував послуги - підготовка
проектів листів, довідок, завантаження необхідних документів в електронну систему
закупівель Prozorro - від гр. Галюлько В.І. на підставі укладеного цивільно-правового
договору від 01.02.2018.
(63) Листом від 12.08.2019 вх. №69-01/680 гр. Галюлько В.І. повідомив, що завантажував
документи для участі у торгах з робочого місця за адресою – вул. О. Кульчицької, 2А ,
IP-адреса не відома, перелік торгів по яких готував документи не пам’ятає. Також
зазначив у листі, що «аналогічних послуг по торгах ФОП Коломієць О.А. я не надавав.
Проте мною надавалась допомога у підготовці документів (зразки, шаблони) їх
копіюванні, скануванні та ін.. гр.. Лаврику М.І., який надавав аналогічні послуги ФОП
Коломієць О.А.»
(64) ФОП Коломієць О.А. повідомила, що на підставі цивільно-правової угоди від
01.09.2018 отримувала послуги підготовки проектів документів, тендерної пропозиції
та завантаження усієї документації в електронну систему закупівель Prozorro від
Лаврика М.І., який для завантаження документів використовував робоче місце по вул.
О. Кульчицької, 2А.
(65) Залучення Відповідачами до підготовки документів на Торги та завантаження їх в
електронну систему закупівель Prozorro громадян, що працюють за однією адресою та
допомагають один одному в підготовці документів, не може бути випадковістю та
вказує на узгодження Відповідачами своїх дій під час підготовки та участі у Торгах.
Слід зазначити, що за даними банків та Головного управління ДПС у Тернопільській
області (лист від 30.08.2019 №16/10/19-00-02-01-03/22545), у Відповідачів відсутні
банківські операції по оплаті за послуги та інформація щодо виплати доходів вказаним
громадянам.
(66) 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).
(67) Використання Відповідачами ІР- адрес для участі у аукціоні, які присвоєні різним
абонентам та знаходяться за однією адресою не може бути випадковістю та вказує на
факт спільного використання ними комп’ютерного обладнання при подачі своїх
тендерних пропозицій та участі у Торгах.
(68) 3.5. Тендерні документи Відповідачів, які вони подавали на Торги, мають ряд
особливостей, які не можуть бути випадковими та вказують на узгодженість
поведінки ФОП Лилика А.Б. та ФОП Коломієць О.А. під час підготовки та участі
у Торгах.
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(69) 3.5.1. Документи на Торги Відповідачі подавали в один день з незначною різницею в
часі. Дані наведено в Таблиці 2.
Таблиця 2
№п/п

Ідентифікатор закупівлі

ФОП Лилик А.Б.

ФОП Коломієць О.А.

1

UA-2018-01-24-002168-а-L1

08.02.2018 15:49

08.02.2018 16:45

2

UA-2018-09-07-001471-с-L1

21.09.2018 18:52

21.09.2018 18:56

3

UA-2018-12-13-001416-с-L1

28.12.2018 10:06

28.12.2018 10:28

4

UA-2018-12-13-004023-с-L1

28.12.2018 09:55

28.12.2018 10:19

5

UA-2018-12-13-004406-с-L1

14.01.2019 09:14

14.01.2019 09:50

6

UA-2018-12-20-001730-с-L1

04.01.2019 19:05

04.01.2019

19:17

(70) Погоджену поведінку ФОП Коломієць О.А. та ФОП Лилика А.Б. підтверджує
синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки
учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк
не менше ніж 15 днів.
(71) 3.5.2. На Торги 1 ФОП Лилик А.Б. надав документи «копія ідентифікаційного коду
уповноваженої особи учасника» (створено документ 20.12.2017) та «лист-гарантія про
дотримання Учасником Законодавства України» (створено документ 08.02.2018)
автором яких у властивостях файлу вказано «mlavryk». З врахуванням назви автора
«mlavryk» можна зробити висновок, що саме Лаврик Мар’ян Ігорович готував
документи для ФОП Лилика А.Б.
(72) Як зазначено у п. 64 даного рішення Лаврик Мар’ян Ігорович готував документи на
підставі цивільно-правової угоди від 01.09.2018 для ФОП Коломієць О.А.
(73) Співпраця обох Відповідачів із однією особою в період їх участі у Торгах не може бути
випадковим збігом обставин та вказує на їх обізнаність щодо дій один одного.
(74) 3.5.3 Тендерні пропозиції, які Відповідачі завантажували до електронної системи
закупівель на Торги 3,4,5,6 створено в форматі AdobePSL 1.3e for Canon версія 1,4
(Acrobat 5.х), за допомогою програмного забезпечення CanonSC1001 в один день.
(75) 3.5.4. На документах Відповідачів, які подавались на Торги 3,4,5,6 є однакові сліди від
дій технічних пристроїв (синя пляма). Зокрема, на довідках (листах) щодо гарантійного
терміну поставки, повноважень підпису документів, погодження з проектом договору,
санкцій, заборгованості по податках і зборах, щодо дотримання законодавства про
захист економічної конкуренції, тощо. Наведене свідчить про використання для їх
підготовки одного пристрою (сканер, принтер, тощо).
(76) 3.5.5. Файли документів, які завантажувались Відповідачами в систему Prozorro на
Торги 2, 3, 4, 5, 6 мають номера, а їх назви в переважній більшості написані великими
буквами та дуже схожі.
(77) Наприклад, на Торги 2 ФОП Лилик А.Б. надав документи:
«ДОКУМЕНТИ
ПРО
САНОБРОБКА
ДЕРАТИЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ.pdf»;
- «311 ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАВКИ.pdf»;
«304 ДОВІДКА ПРО ВІДСУТНІСТЬ АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ.pdf»,

ДЕЗІНСЕКЦІЯ

а ФОП Коломієць О.А. надала документи зі схожими назвами:
– «САНОБРОБКА ДЕРАТИЗАЦІЯ ДЕЗІНСЕКЦІЯ ДЕЗІНФЕКЦІЯ.pdf»,
- «11 ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ МОЖЛИВОСТІ ПОСТАВКИ.pdf»,
- «04 ДОВІДКА АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ.pdf».
(78) На Торги 6 ФОП Лиликом А.Б. надано 24 файли документів, а ФОП Коломієць О.А.
надано 23 файли документів і з вказаних документів назви 12 файлів є ідентичними.
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(79) 3.5.6. Довідки та інші документи тендерних пропозицій, надані Відповідачами на Торги
2,3,6, мають однакову нумерацію в останній або в двох останніх цифрах.
(80) Зокрема, надана на Торги 2 Довідка про відсутність злочину з корисливих мотивів має
номер «305» у ФОП Лилика А.Б., а у ФОП Коломієць О.А. номер «05».
(81) Нумерація наданих на Торги 3 документів у ФОП Лилика А.Б. починається з «01» і до
«15», а у ФОП Коломієць О.А. з «101» і до «115».
(82) Нумерація документів, які подав ФОП Лилик А.Б. на Торги 6 починається з «01», а
ФОП Коломієць О.А. із номера «1».
(83) 3.5.7. На Торги 5 та Торги 6 Відповідачі надали заповнені форми «Тендерна
пропозиція», типову форму якої надавав Замовник, і у обох Відповідачів у графі «ціна
за одиницю, грн., з ПДВ» прописано штрихову лінію, а також залишено в дужках назву
Учасника.
(84) 3.6. При аналізі вартості одиниці (кг) товару (молока), які Відповідачі запропонували на
Торги 5 встановлено, що їх вартість значно вища від запропонованої іншими
суб’єктами господарювання на інші торги. Так, кілограм молока у тендерній пропозиції
ФОП Лилика А.Б. вартує 27, 88 грн. без ПДВ, у тендерній пропозиції ФОП Коломієць
О.А. – 24,00 грн. без ПДВ.
(85) Аналогічний товар ТОВ «Продлюкс плюс» на торги у березні місяці 2019 року,
ідентифікатор закупівлі UA-2019-02-18-000429-b, пропонував по ціні 18,45 грн/кг з
ПДВ.
(86) 3.7. Згідно з статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних
пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі
критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та
шляхом застосування електронного аукціону.
(87) Незважаючи на те, що цінова пропозиція ФОП Лилика А.Б., яку він подавав на Торги 2
(1 048 900 грн.) та на Торги 3 (2 376 000 грн.) була нижчою і за результатами аукціонів
він став переможцем торгів, ФОП Лилик А.Б., не надав документів, які Замовник
вимагає від переможця щодо відсутності підстав визначених статтею 17 Закону
України «Про публічні закупівлі» і тим самим забезпечив перемогу у даних торгах
ФОП Коломієць О.А. цінова пропозиція якої була вища по Торгах 2 на 13 000 грн., по
Торгах 3 на 297 000 грн.
(88) У Торгах 5 ФОП Коломієць О.А. була переможцем із ціновою пропозицією 5 527 500
грн., проте також не надала документів щодо підтвердження відсутності підстав
визначених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» і забезпечила
перемогу для ФОП Лилика А.Б. пропозиція якого була вища на 860 875 грн.
(89) Той факт, що Відповідачі не подавали на Торги документи, які вимагались Замовником
від переможця і завідомо знаючи, що їх цінова пропозиція буде відхилена по причині
невідповідності умовам тендерної документації Замовника, вказує на те, що Відповідачі
узгоджували свої дії задля перемоги один для одного.
(90) Залучення до підготовки документів третіх осіб, а відтак і певна схожість документів не
спростовує обставин, що вказують на обізнаність Відповідачів про діяльність один
одного під час підготовки та участі у Торгах, а саме: укладення договорів із
однаковими контрагентами з послідовними номерами, не надання певних документів
для забезпечення перемоги іншому учаснику, нумерація документів, яка не може
співпадати у обох не пов’язаних між собою суб’єктів господарювання.
4. Кваліфікація порушення відповідачами конкурентного законодавства
(91) В ході розгляду справи встановлено, що поведінка ФОП Лилика А.Б. та ФОП
Коломієць О.А. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення
результатів Торгів.
(92) 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
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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.
(93) 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).
(94) 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.
(95) Матеріали справи свідчать про співпрацю між Відповідачами при підготовці тендерних
пропозицій та узгоджену поведінку цих суб’єктів господарювання.
(96) Виявлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- Відповідачі зареєстровані на одному електронному майданчику;
- використання однієї ІР- адреси під час завантаження тендерних пропозицій та участі
у аукціонах Торгів;
- тендерні документи Відповідачів створені в однакових версіях PDF та за допомогою
одного програмного забезпечення;
- окремі документи Відповідачів мають однакові особливості оформлення;
- однакові дефекти від дії технічних пристроїв на документах Відповідачів;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- не подання необхідних документів Відповідачами, у разі перемоги у торгах, задля
забезпечення перемоги один одному
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.
(97) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у
Торгах, ідентифікатори закупівель - UA-2018-01-24-002168-а, UA-2018-09-07-001471-с;
UA-2018-12-13-001416-с; UA-2018-12-13-004023-с; UA-2018-12-13-004406-с; UA-201812-20-001730-с 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».
(98) 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».
(99) Дії ФОП Лилика А.Б. та ФОП Коломієць О.А., які полягають в узгодженні своєї
конкурентної поведінки під час підготовки та участі у торгах за процедурами відкритих
торгів, ідентифікатори закупівель - UA-2018-01-24-002168-а, UA-2018-09-07-001471-с;
UA-2018-12-13-001416-с; UA-2018-12-13-004023-с; UA-2018-12-13-004406-с; UA-201812-20-001730-с 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.
5. Заперечення Відповідачів та їх спростування
(100) 5.1. На Подання про попередні висновки у справі №69-03/93-П (далі - Подання) ФОП
Лилик А.Б. надав наступні заперечення (лист від 30.08.2019 № 30/08), які не можуть
бути взяті до уваги, оскільки спростовуються матеріалами справи.
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(101) 5.1.1 Відповідач 1 не погоджується з наявністю в його діях узгодженості із ФОП
Коломієць О.А. у Торгах 1.
(102) Це спростовується сукупністю фактів викладених у Рішенні:
- в період участі в Торгах 1 Відповідачі були пов’язані через Гарберу А.М., який є
батьком Коломієць О.А. та мав господарські відносини із ФОП Лиликом А.Б.;
- більшість документів із поданих Відповідачами на Торги 1 створено в один день –
07.02.2018 (у ФОП Лилика А.Б. 20 документів із 27, а у ФОП Коломієць О.А. 27
документів із 39);
- завантаження документів в один день 08.02.2018 з різницею в часі – 56 хвилин;
- автором окремих документів ФОП Лилика А.Б. був Лаврик Мар’ян Ігорович, який
готував матеріали на Торги 2, 3, 4, 5, 6 для ФОП Коломієць О.А., а отже був
пов'язаний з обома Відповідачам.
(103) 5.1.2. ФОП Лилик А.Б. також не погоджується з викладеними у Поданні фактами
щодо Торгів 5,6 в яких ФОП Коломієць О.А. участі в аукціоні не брала.
(104) Те, що ФОП Коломієць О.А. не заходила в аукціон Торгів 5 та 6 не спростовує факту
узгодженості дій Відповідачів на стадії підготовки документів, а також домовленості
щодо перемоги ФОП Коломієць О.А. у Торгах 5.
(105) Для визнання Відділенням порушення законодавства про захист економічної
конкуренції вчиненим достатнім є встановлення й доведення наявності наміру
суб'єктів господарювання погодити (скоординувати) власну конкурентну поведінку,
зокрема шляхом обміну інформацією під час підготовки тендерної документації, що, у
свою чергу, призводить або може призвести до переваги одного з учасників під час
конкурентного відбору з метою визначення переможця процедури закупівлі
(106) 5.1.3. ФОП Лилик А.Б. вказує у своєму запереченні до Подання, що «укладення
договорів з аналогічними суб’єктами господарювання – подання учасниками торгів
договорів від одного і того ж суб’єкта господарювання не вказує на «узгодженість
дій» і спричинена лише обмеженим колом виробників тієї чи іншої продукції або осіб,
які мають необхідні, відповідно до вимог тендерної документації об’єкти, наприклад
«холодильно-складське приміщення», «спеціалізований транспорт», а також готові
його здавати в оренду».
(107) Ринки виробництва молочної продукції та оренди приміщень і спецтранспорту є
висококонкурентними (в мережі Інтернет в достатній кількості представлені
пропозиції щодо оренди приміщень в різних районах м. Тернополя та
спецтранспорту), а отже Відповідачі мали широкий вибір контрагентів.
(108) Маючи можливість вибору учасники укладають договори з одними суб’єктами
господарювання та майже одночасно, що вказує на спілкування між ними та на обмін
інформацією.
(109) Таким чином, послідовність нумерації договорів щодо оренди приміщення, оренди
авто та закупівлі продукції, з урахуванням інших обставин справи в їх сукупності, не
можна вважати випадковим збігом обставин чи наслідком дії об’єктивних чинників, а
навпаки це свідчить про пов’язаність відносин Відповідачів.
(110) 5.2. Листом від 20.09.2019 вх. №69-01/777, ФОП Коломієць О.А. надала свої
заперечення щодо встановлених у Поданні фактів узгодженої поведінки учасників
торгів, зокрема по питаннях використання одного авторизованого майданчика, однієї
ІР адреси, залучення сторонньої особи, укладення договорів з послідовними номерами
та однаковими контрагентами.
(111) Однак, дані заперечення не спростовують факту вчинення порушення з огляду на те,
що власне зазначені обставини у своїй сукупності і вказують на узгодженість
поведінки учасників, зокрема:
(112) Пояснення ФОП Коломієць О.А., що тендерні пропозиції на Торги подавались в
останній день строку в останні години, хвилини з метою максимального втаємничення
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своєї пропозиції є не логічними, оскільки за інформацією сайту prozorro.gov.ua - будьяка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення
електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються
закритими лише до початку аукціону.
(113) Твердження Відповідача 2 щодо здійснення однієї фінансової операції із ФОП
Лиликом А.Б. є не правдивим, оскільки за даними банків тільки в запитуваний період
таких операцій було дві про що зазначено у п. 3.1.2 Рішення.
(114) Інші заперечення ФОП Коломієць О.А. не можуть бути взяті до уваги, оскільки
спростовуються матеріалами справи.
(115) Посилання ФОП Коломієць О.А. на Рішення господарського суду Волинської області
№903/23/18 від 22.04.2019 р. є безпідставним, оскільки дане рішення скасовано
постановою Верховного Суду від 12.09.2019 у даній справі.
(116) Посилання ФОП Коломієць О.А. на судові рішення, як на підстави правомірності своїх
дій є некоректним, оскільки рішення прийняті за певних встановлених обставин у
даних справах та не можуть спростувати доводи Відділення щодо узгоджених дій
Відповідачів у цій справі.
6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення
(117) 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, які
проводилися Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
(118) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист
економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до частини четвертої статті 6
Закону України «Про захист економічної конкуренції».
7. Визначення розміру штрафів
(119) 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.
(120) Оскільки ФОП Лилик А.Б. 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».
(121) ФОП Коломієць О.А. припинила господарську діяльність і 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».
(122) 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
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Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Визнати, що фізична особа-підприємець Коломієць Оксана Андріївна
(ідентифікаційний код 3267902108, місце проживання: 46003, Тернопільська обл. м.
Тернопіль, вул. І. Котляревського, 13/31) та фізична особа-підприємець Лилик Андрій
Богданович (ідентифікаційний код 2943504992, місце проживання: 46018, Тернопільська
обл., місто Тернопіль, вулиця М. Кривоноса, 1/41) 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, ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-24-002168-а, які проводились
Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
2. Визнати, що фізична особа-підприємець Коломієць Оксана Андріївна
(ідентифікаційний код 3267902108, місце проживання: 46003, Тернопільська обл. м.
Тернопіль, вул. І. Котляревського, 13/31) та фізична особа-підприємець Лилик Андрій
Богданович (ідентифікаційний код 2943504992, місце проживання: 46018, Тернопільська
обл., місто Тернопіль, вулиця М. Кривоноса, 1/41) 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, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-07-001471-с, які проводились
Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
3. Визнати, що фізична особа-підприємець Коломієць Оксана Андріївна
(ідентифікаційний код 3267902108, місце проживання: 46003, Тернопільська обл. м.
Тернопіль, вул. І. Котляревського, 13/31) та фізична особа-підприємець Лилик Андрій
Богданович (ідентифікаційний код 2943504992, місце проживання: 46018, Тернопільська
обл., місто Тернопіль, вулиця М. Кривоноса, 1/41) 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, ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-13-001416-с, які проводились
Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
4. Визнати, що фізична особа-підприємець Коломієць Оксана Андріївна
(ідентифікаційний код 3267902108, місце проживання: 46003, Тернопільська обл. м.
Тернопіль, вул. І. Котляревського, 13/31) та фізична особа-підприємець Лилик Андрій
Богданович (ідентифікаційний код 2943504992, місце проживання: 46018, Тернопільська
обл., місто Тернопіль, вулиця М. Кривоноса, 1/41) 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, ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-13-004023-с, які проводились
Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
5. Визнати, що фізична особа-підприємець Коломієць Оксана Андріївна
(ідентифікаційний код 3267902108, місце проживання: 46003, Тернопільська обл. м.
Тернопіль, вул. І. Котляревського, 13/31) та фізична особа-підприємець Лилик Андрій
Богданович (ідентифікаційний код 2943504992, місце проживання: 46018, Тернопільська
обл., місто Тернопіль, вулиця М. Кривоноса, 1/41) 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, ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-13-004406-с, які проводились
Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
6. Визнати, що фізична особа-підприємець Коломієць Оксана Андріївна
(ідентифікаційний код 3267902108, місце проживання: 46003, Тернопільська обл. м.
Тернопіль, вул. І. Котляревського, 13/31) та фізична особа-підприємець Лилик Андрій
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Богданович (ідентифікаційний код 2943504992, місце проживання: 46018, Тернопільська
обл., місто Тернопіль, вулиця М. Кривоноса, 1/41) 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, ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-20-001730-с, які проводились
Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
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

