АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
№ 49 – рк/к від 08 травня 2018 року
ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я»
61124, м. Харків, вул. Зернова,
буд. 6, кв. 168
Про припинення дій, які містять ознаки
порушення законодавства про захист
від недобросовісної конкуренції
В ході дослідження ринку виробництва і реалізації чаю та кави в
Харківської області встановлено наступне.
Одним з учасників зазначеного ринку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я» (надалі – ТОВ «КЛЮЧІ
ЗДОРОВ’Я»).
ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я» зареєстроване 16.02.2004 за № 1 480 120 0000
017395, ідентифікаційний код – 32867888, місцезнаходження: 61124, м. Харків,
вул. Зернова, буд. 6, кв. 168. Основним видом діяльності ТОВ «КЛЮЧІ
ЗДОРОВ'Я» є виробництво чаю та кави (код за КВЕД 10.83).
У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я» є суб'єктом
господарювання.
Аналізом інформації, наданої ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я» листом від
16.04.2018 № 41 (вх. від 17.04.2018 № 1624), встановлено наступне.
З лютого 2017 року ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я» здійснює виробництво та
реалізацію фітокави «Ананас-плюс» та фітоцикорію «Ананас-плюс».
Протягом 2017 року було реалізовано 1395 упаковок фітокави «Ананасплюс» на загальну суму 75 950,00 грн та 240 упаковок фітоцикорію «Ананасплюс» на загальну суму 10 310,00 грн.
ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я» здійснювало реалізацію фітокави «Ананасплюс» та фітоцикорію «Ананас-плюс» ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Харківаптека-2» (м. Харків), ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Олфа» (м. Харків), ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Прана-фарм»
(м.
Харків),

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Торгова компанія
«Мега-Трейд»
(м.
Харків),
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фудком» (м. Київ), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фітолек» (м. Харків) та ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСАН» (м. Харків).
Упаковка фітокави «Ананас плюс» та фітоцикорію «Ананас-плюс» містять
напис «Ананас-плюс». Виготовлення цих упаковок здійснено ПРИВАТНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «ШАКТИ» (м. Харків) на підставі договору поставки
продукції за замовленням ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я».

Фотокопія 1

Фотокопія 2

Ознайомившись з упаковкою фітокави «Ананас-плюс» та фітоцикорію
«Ананас-плюс», потенційні споживачі можуть дійсно вважати, що до складу
зазначеної продукції входить ананас.
Аналізом інформації, наданої ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я», встановлено, що
до складу фітокави «Ананас-плюс» входить кава натуральна розчинна – 83,5%,

екстракт гарцинії, бромелайн, ароматизатор, ідентичний натуральному
«Ананас», екстракт сени; до складу фітоцикорію «Ананас-плюс» входить
цикорій розчинний (або напій розчинний на основі цикорію та ячменю) –
83,5%, екстракт гарцинії, бромелайн, ароматизатор, ідентичний натуральному
«Ананас», екстракт сени.
За інформацією, наявною у територіального відділення: «Бромелаи́н (англ.
bromelain) — протеолитический фермент, имеющийся у растений семейства
бромелиевых, в частности ананаса. Присутствует во всех органах ананаса, но
стебель является наиболее распространѐнным источником. Коммерческие
препараты бромелаина гетерогенны и содержат по крайней мере четыре
различные цистеиновые протеазы, очищенные методом аффинной
хроматографии. Выделенная из сока стеблей ананаса протеаза называется
бромелаином из стеблей (stem bromelain), а фермент, полученный из плодов, —
бромелаином из плодов ананаса (fruit bromelain)» (мова оригіналу).
Втім, на упаковці фітокави «Ананас-плюс» та фітоцикорію «Ананас-плюс»
відсутні написи, що розшифровують поняття «бромелайн».
Відповідно до пункту 5 Технічного регламенту щодо правил маркування
харчових продуктів, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від
28.10.2010 № 487 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
11.11.2011 за № 183/18921, маркування харчових продуктів та спосіб, яким його
виконують, не повинні:
а) вводити в оману споживача стосовно:
характеристик харчового продукту, зокрема його природи, ідентичності,
властивостей, стану, складу, кількості, часових характеристик придатності
(зберігання), походження, способу виробництва чи одержання;
необґрунтованого зазначення інформації про властивості харчового
продукту, яких у нього немає;
повідомлення щодо особливих властивостей харчового продукту, хоча всі
подібні продукти мають такі самі властивості.
Таким чином, розміщення на упаковках фітокави «Ананас-плюс» та
фітоцикорію «Ананас-плюс» інформації щодо наявності в складі зазначеної
продукції «бромелайну» без зазначення інформації про його походження, може
вплинути на наміри потенційних споживачів щодо придбання зазначеної
фітокави та фітоцикорію, виробником яких є ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я», тому
зазначене товариство може отримати неправомірні переваги перед
конкурентами не завдяки власним досягненням, а шляхом поширення неточної
інформації, що вводить в оману.
Враховуючи вищенаведене, дії ТОВ «КЛЮЧІ ЗДОРОВ’Я», які полягають
у поширенні неточної інформації щодо складу фітокави «Ананас-плюс» та
фітоцикорію «Ананас-плюс», містять ознаки порушення законодавства про
захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15 1 Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення
інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення суб’єктом

господарювання безпосередньо невизначеному колу осіб неточних відомостей
внаслідок обраного способу їх викладення, що можуть вплинути на наміри цих
осіб щодо придбання товару цього суб'єкта господарювання.
Враховуючи викладене, на підставі статті 14 Закону України
«Про Антимонопольний комітет України», статті 46 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», адміністративна колегія Харківського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
надає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛЮЧІ
ЗДОРОВ’Я» такі
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист
від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15 1 Закону України
«Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації,
що вводить в оману, шляхом повідомлення суб'єктом господарювання
безпосередньо невизначеному колу осіб неточних відомостей внаслідок
обраного способу їх викладення, що можуть вплинути на наміри цих осіб щодо
придбання товарів цього суб'єкта господарювання, а також усунути причини
цього порушення та умови, що йому сприяють, про що письмово повідомити
Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету
України (м. Харків, Держпром, 6 під’їзд, 1 поверх, кімната 35) у 10-денний
строк з дня їх отримання.
Звертаємо Вашу увагу, що згідно з частиною другою статті 46 Закону
України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів
Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду
органами чи особами, яким вони надані.
Крім того, відповідно до частини третьої статті 46 вищезазначеного
Закону, за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не
призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало
значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів
для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається.
Голова колегії

Гейда І.О.
Трегубець Н.О.
Приймак Є.Б.
Аврамова С.П.
Печенізька А.С.
Тевелєва Ю.В.

