АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
19.01.2017 № 15 - рк/к
м. Харків
ТОВ «АПТЕКА № 28»
61013, м. Харків,
вул. Челюскінців, 3
Про припинення дій,
які містять ознаки порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
За
результатами
розгляду
заяви
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» (надалі – ТОВ «АПТЕКА
НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ») від 12.04.2016 № 72 (вх. № 1201/Г-48) в ході дослідження ринків
роздрібної реалізації лікарських засобів та на підставі подання третього відділу досліджень і
розслідувань від 12.07.2016 № 283 про ознаки вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПТЕКА № 28» (надалі – ТОВ «АПТЕКА № 28») порушення
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції», адміністративною колегією
Харківського обласного територіального відділення прийнято розпорядження від 12.07.2016
№ 101-рп/к про початок розгляду справи № 3/20-75-16 за ознаками вчинення ТОВ «АПТЕКА
№ 28» порушення законодавства про захист економічної конкуренції (надалі – Справа).
Дії ТОВ «АПТЕКА № 28» полягають у використанні позначень «АПТЕКА НИЗКИХ
ЦЕН» (мова оригіналу) під час здійснення господарської діяльності без дозволу
ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ», яке раніше почало використовувати схоже
позначення «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН» (мова оригіналу).
В ході розгляду Справи встановлено наступне.
ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» є юридичною особою та зареєстроване
19.07.2010 за № 1 480 102 0000 047239, ідентифікаційний код – 37092228, місцезнаходження:
61012, Харківська обл., м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 10. Основним видом
діяльності ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» є роздрібна торгівля фармацевтичними
товарами в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД - 47.73).
ТОВ «АПТЕКА № 28» є юридичною особою та зареєстроване 06.11.2002 за № 1 480 120
0000 009042, ідентифікаційний код – 32237522, місцезнаходження юридичної особи: 61013,
м. Харків, вул. Челюскінців, буд. 3. Основним видом діяльності ТОВ «АПТЕКА №28» є
роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД
47.73).
ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» та ТОВ «АПТЕКА № 28», здійснюючи
роздрібну реалізацію лікарських засобів, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» є суб’єктами господарювання.
Ринки роздрібної реалізації лікарських засобів є потенційно конкурентними.
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Заявник (ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ») з 01.09.2010 використовує
позначення «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН» (мова оригіналу) з використанням синього та жовтого
кольорів. У грудні 2015 року йому стало відомо, що ТОВ «АПТЕКА № 28» використовує
позначення «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН» (мова оригіналу) на фасаді свого аптечного закладу за
адресою: м. Харків, вул. Дружби Народів, буд. 249/80. Зазначене позначення також виконано
із використанням синього та жовтого кольорів.
Відповідно до висновку експертного дослідження Державного науково-дослідного
експертного-криміналістичного центру МВС від 25.03.2016 № 03 (ІВ) – позначення «АПТЕКА
НИЗКИХ ЦЕН» (мова оригіналу), нанесене на зовнішній фасад аптечного закладу у м. Харків,
за адресою: аптечний заклад № 41 по вул. Дружби Народів, буд. 249/80, що належить
ТОВ «АПТЕКА № 28» ІПН 32237522, є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг
за свідоцтвом № 115513 від 10.12.2009 – «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН» (мова оригіналу)
настільки, що їх можна сплутати.
Отже, використання ТОВ «АПТЕКА № 28» схожого з ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН
ХАРКІВ» позначення може призвести до змішування діяльності зазначених суб’єктів
господарювання.
Враховуючи, що сфери господарської діяльності заявника і відповідача співпадають,
використання схожих позначень може призвести до змішування їх господарської діяльності.
За таких умов дії відповідача ТОВ «АПТЕКА № 28» по використанню позначення
«АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН» (мова оригіналу), виконаного із використанням синього та жовтого
кольорів, яке є схожим з позначенням заявника ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ»,
може призвести до змішування діяльності заявника з діяльністю відповідача.
За інформацією ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ», дозволу на використання
схожого позначення ТОВ «АПТЕКА № 28» він не надавав.
Враховуючи вищенаведене, дії ТОВ «АПТЕКА № 28», які полягають у використанні
позначення «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН» (мова оригіналу) з використанням синього та жовтого
кольорів на фасаді аптечного закладу у м. Харків за адресою: вул. Дружби Народів, буд.
249/80, містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції,
передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у
вигляді неправомірного використання позначення без дозволу (згоди) суб’єкта
господарювання, який раніше почав використовувати схожі на нього позначення у
господарській діяльності (ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ»), що може призвести до
змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 46 Закону України "Про захист економічної
конкуренції", адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України надає ТОВ «АПТЕКА № 28» (ідентифікаційний код –
32237522) такі
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Припинити дії, які полягають у використанні позначення «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН»
(мова оригіналу) з використанням синього та жовтого кольорів на фасаді аптечного закладу у
м. Харків за адресою: вул. Дружби Народів, буд. 249/80, та містять ознаки порушення
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного
використання позначення без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав
використовувати схожі на нього позначення у господарській діяльності (ТОВ «АПТЕКА
НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ»), що може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта
господарювання.
Про виконання рекомендацій шляхом припинення використання позначення «АПТЕКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ», письмово повідомити Харківське обласне територіальне відділення
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Антимонопольного комітету України із наданням підтверджуючих документів в 2-х місячний
строк з дня отримання рекомендацій.
Голова колегії

Н.В. Фастова

