АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
07.08.2018 № 85- р/к

Справа № 2/20-1-18
м. Харків

Про порушення законодавства
про захист від недобросовісної конкуренції
та накладення штрафу
Дії ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СМЕТАНИ ОЛЕКСАНДРА
АНАТОЛІЙОВИЧА, полягають у неправомірному використанні у
господарській діяльності на загальнодержавному ринку пестицидів та
іншої агрохімічної продукції позначення «Препарат 30(в)» без дозволу
(згоди) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОПРОМНІКА», який раніше почав використовувати його у своїй
господарській діяльності.
За результатами розгляду справи № 2/20-1-18, такі дії ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СМЕТАНИ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА
визнано недобросовісною конкуренцією у вигляді неправомірного
використання позначення без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання,
який раніше почав використовувати його у господарській діяльності, що
може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта
господарювання, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист
від недобросовісної конкуренції».
На порушника накладено штраф у розмірі 49 250,00 гривень.
Адміністративна колегія Харківського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали
справи № 2/20-1-18 про порушення ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
СМЕТАНИ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА законодавства про захист від
недобросовісної конкуренції, передбачене статтею 4 Закону України «Про
захист від недобросовісної конкуренції», та подання другого відділу
досліджень та розслідувань від 25.07.2018 № 342,
ВСТАНОВИЛА:
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1.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1)

Дорученням
Голови
Антимонопольного
комітету
України
від 17.11.2017 № 13-03/428 Харківському обласному територіальному
відділенню Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення)
направлено
заяву
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОПРОМНІКА»
(надалі
–
ТОВ «АГРОПРОМНІКА», Заявник) для розгляду та за наявності підстав
прийняття відповідного рішення.

(2)

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 01.02.2018
№ 4-рп/к розпочато розгляд справи № 2/20-1-18 за ознаками вчинення
ФІЗИЧНОЮ
ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ
СМЕТАНОЮ
ОЛЕКСАНДРОМ АНАТОЛІЙОВИЧЕМ порушення законодавства про
захист від недобросовісної конкуренції (надалі – Справа).

2.

СТОРОНИ

(3)

Заявником у Справі є ТОВ «АГРОПРОМНІКА».

(4)

ТОВ «АГРОПРОМНІКА» зареєстровано виконавчим комітетом
Дніпровської міської ради 07.02.2000, номер запису 1 224 120 0000
012512, ідентифікаційний код - 30745174, місцезнаходження: 49000, місто
Дніпро, вулиця Героїв Сталінграда, 147. Керівником ТОВ
«АГРОПРОМНІКА» є Селезень О.О.

(5)

Відповідно до довідки з ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) основним
видом діяльності ТОВ «АГРОПРОМНІКА» за КВЕД-2010 є виробництво
пестицидів та іншої агрохімічної продукції (основний) (20.20).

(6)

Отже, у розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про
захист економічної конкуренції» ТОВ «АГРОПРОМНІКА» є суб’єктом
господарювання.

(7)

Відповідачем у Справі є ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СМЕТАНА
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (надалі - ФОП Сметана О.А.,
Відповідач).

(8)

ФОП Сметана О.А. зареєстрований виконавчим комітетом Харківської
міської ради 01.12.2011, номер запису 2 480 000 0000 137295,
місцезнаходження: 61129, місто Харків, вулиця Бучми, 50, квартира 245.

(9)

Одними з видів діяльності ФОП Сметани О.А. за КВЕД є оптова торгівля
хімічними продуктами (46.75), неспеціалізована оптова торгівля
(основний) (46.90).

(10) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» ФОП Сметана О.А. є суб’єктом
господарювання.
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(11) ФОП Сметана О.А., як і ТОВ «АГРОПРОМНІКА», здійснює діяльність на
загальнодержавному товарному ринку пестицидів та іншої агрохімічної
продукції. ФОП Сметана О.А. та ТОВ «АГРОПРОМНІКА» мають одних
і тих-же споживачів та є конкурентами.
3.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(12) До Відділення листом від 02.11.2017 (зареєстрований у Відділенні
17.11.2017 за № 1/616/C-48) надійшла заява ТОВ «АГРОПРОМНІКА» про
порушення ФОП Сметаною О.А. законодавства про захист від
недобросовісної конкуренції, передбаченим статтею 4 Закону України
«Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного
використання у господарській діяльності на загальнодержавному ринку
пестицидів та іншої агрохімічної продукції позначення «Препарат 30(в)»
без дозволу (згоди) Заявника, який раніше почав використовувати його у
своїй господарській діяльності (надалі – Заява).
(13) Дорученням Антимонопольного комітету України від 17.11.2017 №1303/428 відповідно до пункту 11 Правил розгляду заяв і справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції,
затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від
19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994
за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету
України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), територіальному відділенню
надано повноваження на розгляд Заяви та за наявності підстав прийняття
відповідного рішення.
(14) За результатами розгляду Заяви на підставі подання другого відділу
досліджень і розслідувань від 01.02.2018 № 24, адміністративною
колегією
Харківського
обласного
територіального
відділення
Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) прийнято
розпорядження від 01.02.2018 № 4-рп/к про початок розгляду справи
№ 2/20-1-18 за ознаками вчинення ФОП Сметаною О.А. порушення
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції (надалі –
Справа).
4.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1.

Обставини справи,
діяльності Заявника

встановлені

за

результатами

дослідження

(15) ТОВ «АГРОПРОМНІКА» з 2002 року використовує в своїй діяльності
позначення «Препарат 30(в)» на ринку пестицидів та іншої агрохімічної
продукції, що підтверджується Дозволом від 28.03.2002 № 076.02.1224.20.0,
виданим
ТЕРИТОРІАЛЬНИМ
УПРАВЛІННЯМ
ПО
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ З
НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, відповідно до якого
ТОВ «АГРОПРОМНІКА» дозволяється виробництво та реалізація
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інсекто-акарициду «Препарат – 30В», ліцензією МІНІСТЕРСТВА
ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 11.03.2002 № 135338,
ліцензією МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від
25.11.2010 № 564167, тарною етикеткою на «Препарат – 30 «В»,
затвердженою заступником Міністра Міністерства природи України
А. Гриценко 28.11.2005, договором на виготовлення поліграфічної
продукції від 02.02.2015 № 05/02-15, договором від 07.06.2006 № 16 на
придбання видувної форми для виготовлення корпусу пляшки для
нехарчових продуктів «Агропромніка 0,5 літров» ємністю 550 мл у
відповідності з погодженим кресленням ВІ.00550.ТЧ.
(16) Інсектоакарицид – це хімічний препарат, що застосовується для захисту
рослин від кліщів та інших видів комах. Упаковка «Препарат 30В(М)» пестициду, та/або група інсектоакарициду, та/або агропромислова
продукція (надалі – Продукція), що реалізує Заявник, виглядає наступним
чином (дивись малюнок 1):
Малюнок 1
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(17) За інформацією наявною у Відділенні, Товариство є виробником на
території України рибної снекової продукції «ТУНЕЦЬ», продукція
виготовлялась на замовлення мережі магазинів «Фуршет».
(18) Реалізація інсектоакарициду «Препарат 30В(М)» виробництва Заявника
здійснюється з власних складських приміщень
за допомогою
рекламування на власному веб-сайті «agropromnika.dp.ua», в друкованих
засобах масової інформації та веб-сайтах «zasoby.com.ua», «vashsad.ua»,
«leto.ua», «agrostart.com.ua», «t-service.avcom.in.ua», «superagronom.com»,
«hectare.com.ua», «agro-arena.com.ua» тощо по всій території України. На
підтвердження зазначеного ТОВ «АГРОПРОМНІКА» надано договір
куплі-продажу від 19.02.2018 № 19/02-2, видаткові накладні від
13.03.2018 № РН-0000030, від 02.04.2017 № 0000061, від 10.04.2016
№ РН-0000096, від 02.04.2015 № РН-00000, від 02.04.2014 № РН-0000056
тощо.
(19) Заявник є власником знаку для товарів і послуг «Препарат 30(в)» на
підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг від 11.06.2007 № 77499,
номер заявки:
m 2005 14072, дата подання заявки: 21.11.2005, дата
публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня:
11.06.2007 № 8.
(20) Знак для товарів і послуг «Препарат 30(в)» відповідно до вказаного
свідоцтва зареєстрований для класу 5 Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків: Кл. 5 – Акарициди; хімічні препарати для
оброблення винограду, ураженого хворобою; гербіциди; препарати для
нищення гнилісних грибів; хімікати для оброблення злаків, уражених
сажкою; інсектициди (комах отруйники, хімікати для нищення комах);
відлякувальники (репеленти) комах; комаховіднаджувальні пахощі;
препарати для нищення личинок комах; хімічні препарати проти мілдью;
препарати для нищення паразитів; пестициди (отрутохімікати);
піретрумовий порошок (інсектицидний); протиспореві препарати;
препарати для нищення слимаків; тютюнові екстрати (інсектициди);
хімікати для обробляння проти філоксери; фунгіциди (протигрибкові
препарати).
(21) Знак для товарів і послуг «Препарат 30(в)» виглядає наступним чином
(дивись малюнок 2):
Малюнок 2
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(22) Виробляючи та реалізуючи Продукцію Заявник регулярно отримує листи
з подяками від свої покупців, в яких йому висловлюються подяки за
високий
професіоналізм
та
якість
продукції.
Крім
того,
ТОВ «АГРОПРОМНІКА» приймає участь в тематичних виставках,
семінарах, де отримує різні нагороди, призи, відзнаки, тощо. Так,
Заявником отримано: диплом переможця 2006 року національного бізнесрейтингу «Лідер галузі за основним видом діяльності КВЕД 24.15
«Виробництво агрохімічних продуктів»», національний сертифікат 2015
року національного бізнес-рейтингу «Лідер галузі за основним видом
діяльності КВЕД 20.20 «Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної
продукції»».
(23) Також, ТОВ «АГРОПРОМНІКА» здійснюється популяризація власної
діяльності шляхом публікацій в різноманітних друкованих засобах
масової інформації, зокрема: в журналі «Напої. Технології та Інновації»,
газеті «Газета по українські», журналі «Позиція», журналі «Огородник»
тощо, що підтверджується відповідними договорами.
(24) Таким чином, Заявник приділяє значну увагу якості Продукції,
досконалості обслуговування клієнтів та власній діловій репутації.
(25) ТОВ «АГРОПРОМНІКА» зазначає, що не надавало жодному з суб’єктів
господарювання будь-якого дозволу (згоди) на використання позначення
«Препарат 30(в)».
(26) Таким чином, Заявник з 2002 року використовує у господарському обігу
позначення «Препарат 30(в)» та має право власності на знак для товарів
та послуг для класу 5 Міжнародної класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків з 11.06.2007.
4.2. Обставини справи,
діяльності Відповідача

встановлені

за

результатами

дослідження

(27)

Відповідно до інформації, наданої Заявником 18.11.2016 працівниками
Заявника, в мережі Інтернет на сторінці веб-сайту «sad-ogorod.biz.ua» за
посиланням «sad-ogorod.biz.ua/catalog/fungitsidy/preparat_30_v_350ml/»
виявлена інформація стосовно пропонування ФОП Сметаною О.А. для
продажу інсектоакарициду з розміщенням позначення «Препарат 30(в)»,
який ТОВ «АГРОПРОМНІКА» раніше почало використовувати у своїй
господарській діяльності.

(28)

Відповідно
до
довідки
від
02.03.2017
№ 34/2017-ДР-ЦК
КОНСОРЦІУМУ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ НОМЕРІВ І
АДРЕС» (УЦПНА) ДЕПАРТАМЕНТУ «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЇ»
(надалі – Довідка) реєстрантом веб-сайту «sad-ogorod.biz.ua» є Сметана
Олександр, контактний телефон: +38(067) 5732360.

(29)

Упаковка інсектоакарициду
«Препарат 30В(М)», що
реалізує
ФОП Сметана О.А., виглядає наступним чином (дивись малюнок 3):
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Малюнок 3

На зазначеному веб-сайті розміщена інформація щодо реалізації
агромагазином «САД-ОГОРОД» широкого асортименту товарів-засобів
захисту для дому, дачі, саду та огороду, зокрема щодо реалізації
інсектоакарициду «Препарат 30(В)».

(30)

(31)

Також, на веб-сайті «sad-ogorod.biz.ua» розміщені
ідентифікатори:
- адреса електронної пошти - «zarfz@sad-ogorod.biz.ua»;

наступні

- контактна особа - Сметана Олександр Анатолійович;
(32)

один з номерів телефонів - +38(067) 5732360.

Відповідно до Довідки веб-сайт «sad-ogorod.biz.ua»:
- доступний за вказаним доменним ім’ям для публічного використання;
- його реєстрантом є Сметана Олександр.

(33)

Додатково, за результатами дослідження змісту веб-сайту «sadogorod.biz.ua» встановлено, що останній позиціонує себе у якості вебсайту «Агромагазин «САД-ГОРОД».

(34)

Також, на веб-сайті розміщено інформацію щодо наявності ліцензій
Міністерства аграрної політики та продовольства України АЕ № 294892.
Відповідно до ліцензійного реєстру суб'єктів господарювання, які мають
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ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами
та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), розміщеного за
посиланням «minagro.gov.ua/node/15111», вказана ліцензія належить
Сметані Олександру Анатолійовичу (ідентифікаційний номер –
2985408272).
(35)

На веб-сайті «sad-ogorod.biz.ua» зазначено, що контактною особою є
Сметана Олександр Анатолійович та, зокрема, номер телефону
+38(067)573-23-60.

(36)

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, розміщеному на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України «usr.minjust.gov.ua» міститься
інформація щодо здійснення зв’язку з ФОП СМЕТАНОЮ О.А., як
контактний номер телефону зазначено - +38(067)573-23-60.

(37)

Крім того, згідно з відомостями Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів та послуг, розміщеного на офіційному веб-порталі
Державної служби інтелектуальної власності України, власником
свідоцтва на знак для товарів і послуг «САД-ОГОРОД» є Сметана
Олександр Анатолійович (номер свідоцтва 217909, дата реєстрації
25.10.2016, відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків свідоцтво видане для 1, 5 та 35 класів).

(38)

В ході розгляду Справи
Заявником здійснено закупівлю
інсектоакарициду «Препарат 30 (В)» через веб-сайт «sad-ogorod.biz.ua»,
відповідно до видаткової накладної Відповідача від 01.06.2018 № РН0000089. Вартість однієї ємності інсектоакарициду «Препарат 30 (В)», що
реалізується Відповідачем, об’ємом 300 мл складає 19,00 гривень,
виробником «Препарат 30 (В)» зазначено: «ООО «ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА
САДОВОДА», Россия, Москва» (мова оригіналу).

(39)

Тобто, наразі є доведеним факт використання та введення в
господарський
обіг
ФОП Сметаною
О.А.,
належного
ТОВ «АГРОПРОМНІКА» позначення «Препарат 30 (В)». Використання
та введення в господарський обіг здійснюється шляхом нанесення на
упаковку товару, який пропонується на веб-сайті Відповідача «sadogorod.biz.ua», що підтверджується Довідкою.

(40)

ФОП Сметана О.А. зареєстрований виконавчим комітетом Харківської
міської ради 01.12.2011, номер запису 2 480 000 0000 137295,
місцезнаходження: 61129, місто Харків, вулиця Бучми, 50, квартира 245.
Одними з видів діяльності ФОП Сметани О.А. за КВЕД є оптова торгівля
хімічними продуктами (46.75), неспеціалізована оптова торгівля
(основний) (46.90).

(41)

(42)

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» ФОП Сметана О.А. є суб’єктом
господарювання.
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4.3. Обставини справи, встановлені за результатами експертного висновку,
наданого Заявником
(43)

Відповідно до висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної
власності ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса від 15.08.2017
№ 5705 «позначення «Препарат 30 (в)», нанесене на упаковку товару,
який пропонується на інтернет-сайті за доменом http://sadogorod.biz.ua/catalog/fungitsidy/preparat_30_v_350ml/ є схожим настільки,
що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг
«Препарат 30(в)» за свідоцтвом України № 77499 від 17 червня 2007
року» (мова оригіналу).

(44)

Тобто, використання ФОП Сметаною О.А. позначення «Препарат 30(в)»
може призвести до змішування господарської діяльності Заявника та
господарської діяльності ФОП Сметани О.А., а використання
ФОП Сметаною О.А. ділової репутації Заявника – є актом
недобросовісної конкуренції.

(45)

Вказаний висновок судової експертизи отриманий в рамках судового
провадження у справі № 922/4820/16, рішенням Господарського суду
Харківської області у цій справі ФОП Сметані О.А. заборонено
використовувати позначення «Препарат 30(в)» у друкованих виданнях,
рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, під час пропонування
товарів для продажу, їх продажу та іншого застосування такого
позначення.

4.4. Обставини справи, що стали причиною пропущення строку звернення
з заявою
(46)

5.
(47)

Заявник намагався здійснити захист своїх порушених прав в один із
способів, передбачених статтею 16 Цивільного кодексу України. Проте,
враховуючи, що після набрання рішенням у вказаній судовій справі
законної сили, використання Відповідачем позначення «Препарат
30В(М)» не припинено, ТОВ «АГРОПРОМНІКА» звернулося до
Антимонопольного комітету України за захистом своїх прав та,
керуючись частиною другою статті 28 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції», звернулося до Відділення з клопотанням
про визнання поважними причини пропуску строку звернення із заявою
про порушення ФОП Сметаною О.А. законодавств про захист від
недобросовісної конкуренції. Аналіз інформації, наданої Заявником у
вказаному клопотанні, надав можливість Відділенню визнати причини
пропуску строку звернення із вказаною заявою поважними.
ВИСНОВОК ВІДДІЛЕННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА
Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного
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найменування, торгової марки, рекламних матеріалів, оформлення
упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу
(згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх
або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи
може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта
господарювання.
(48)

Враховуючи
зазначене,
матеріалами
Справи
доведено,
дії
ФОП Сметани О.А., які полягають у неправомірному використанні у
господарській діяльності на загальнодержавному ринку пестицидів та
іншої агрохімічної продукції позначення «Препарат 30(в)» без дозволу
(згоди) ТОВ «АГРОПРОМНІКА», яке раніше почало використовувати
його у своїй господарській діяльності, є порушенням законодавства про
захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді
неправомірного позначення без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання,
який раніше почав використовувати його у господарській діяльності, що
може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта
господарювання.

(49)

Доказами, які підтверджують вчинення ФОП Сметаною О.А. порушення
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, є документи,
що містяться в матеріалах Справи.

(50)

Відповідно листа Заявника від 11.07.2018 № 11/07-18 (вх. від 11.07.2018
№ 2910), ФОП Сметаною О.А. припинено використання на веб-сайті
«sad-ogorod.biz.ua» позначення «Препарат 30(в)».

(51)

Порушення тривало з листопада 2016 року до липня 2018 року.

6.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЗАЯВНИКА

(52)

На подання про попередні висновки у справі № 2/20-1-18 направлене
разом
із
супровідними
листами
від
24.07.2018
№ 02-26/2-3095 та № 02-26/2-3094, Відповідач та Заявник відповідно
своїх заперечень та зауважень не надали.

7.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(53)

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» органи Антимонопольного комітету України у справах про
недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання
рішення, зокрема про визнання факту недобросовісної конкуренції;
припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

(54)

Відповідно до статті 20 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна
конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.
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(55)

Відповідно до статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим
Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення
штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній
звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(56)

Відповідно до інформації, отриманої від ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ у Харківській області
(лист від 27.02.2018 № 4197/9/20-40-13-08-21) обсяг доходу (виручки)
ФОП СМЕТАНИ О.А. згідно наданої податкової декларації платника
єдиного податку за 2017 рік становить 985 000,00 (дев’ятсот вісімдесят
п’ять тисяч) гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтями 21, 27 і 30 Закону України «Про
захист від недобросовісної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і
справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,
затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від
19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за
№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від
29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Харківського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
ПОСТАНОВИЛА
1. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СМЕТАНА
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2985408272)
вчинив порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції», у вигляді використання у господарській
діяльності на загальнодержавному ринку пестицидів та іншої агрохімічної
продукції позначення «Препарат 30(в)» без дозволу (згоди) ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОПРОМНІКА»
(ідентифікаційний код – 30745174), яке раніше почало використовувати його у
своїй господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю
цього суб’єкта господарювання.
2. За порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції,
наведене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на підставі статті 21
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» накласти на
ФІЗИЧНУ
ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ
СМЕТАНУ
ОЛЕКСАНДРА
АНАТОЛІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер – 2985408272) штраф у розмірі
49 250,00 (сорок дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень.
Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк
з дня одержання рішення.
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Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СМЕТАНА
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2985408272)
зобов'язаний протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до
територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.
Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення
органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня
одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Гейда І.О.

Члени колегії

Бугаєв А.М.
Аврамова С.П.
Тевелєва Ю.В.
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