
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ   
        

19.01.2017  №  7 - рк/к                                                                                

м. Харків 

ТОВ «ПАССАТ-ЛТД» 

61057, м. Харків, вул. Сумська, 23/34 

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 04.11.2016 № 119 (вх. 08.11.2016 № 3361/Г-79) про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАССАТ-ЛТД» (надалі – ТОВ «ПАССАТ-ЛТД») законодавства про захист 

економічної конкуренції (надалі - Заява), в ході дослідження ринків роздрібної реалізації лікарських 

засобів встановлено наступне.  

У Заяві ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» зазначає, що починаючи з 07.09.2010 

використовує позначення «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН» (мова оригіналу), на підставі свідоцтва про знак 

для товарів і послуг від 10.12.2009 № 115513. В той же час, 25.07.2016 ТОВ «АПТЕКА НИЗКИХ 

ЦЕН» стало відомо, що ТОВ «ПАССАТ-ЛТД» без його дозволу, використовує схоже позначення 

«АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ» (мова оригіналу), що може призвести до змішування з його діяльністю.  

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 «ПАССАТ-ЛТД» є юридичною особою та зареєстроване 09.09.1993 за                                    

№ 1 480 120 0000 023760, ідентифікаційний код – 21195568, місцезнаходження юридичної особи: 

61057, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, буд. 23/34. Одним з видів діяльності 

ТОВ «ПАССАТ-ЛТД» є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

(код за КВЕД 47.73). 

ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» та ТОВ «ПАССАТ-ЛТД», 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. 

Заявник (ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ») з 07.09.2010 використовує позначення 

«АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН» з використанням синього та жовтого кольорів. У липні 2016 року йому 

стало відомо, що ТОВ «ПАССАТ-ЛТД» використовує позначення «АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ» (мова 

оригіналу) на фасаді свого аптечного закладу за адресою: м. Харків, вул. Китаєнка, 8. Зазначене 

позначення також виконано із використанням синього та жовтого кольорів. 

Відповідно до висновків експертного дослідження Державного науково-дослідного 

експертного-криміналістичного центру МВС від 06.10.2016 № 12 (ІВ) - позначення «АПТЕКА 
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ», нанесене на зовнішній фасад аптечного закладу у м. Харків, за адресою: аптека 

№ 7 по вул. Китаєнка, 8, що належить ТОВ «ПАССАТ-ЛТД» ІПН 21195568, є схожим із 

зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 115513 від 10.12.2009 – «АПТЕКА 

НИЗКИХ ЦЕН» настільки, що їх можна сплутати. 

Отже, використання ТОВ «ПАССАТ-ЛТД» 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 «ПАССАТ-ЛТД» по використанню позначення «АПТЕКА 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ», 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 «ПАССАТ-ЛТД» він не надавав. 

Враховуючи вищенаведене, дії ТОВ «ПАССАТ-ЛТД», які полягають у використанні 

позначення «АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ» (мова оригіналу) з використанням синього та жовтого 

кольорів на фасаді аптечного закладу у м. Харків за адресою: вул. Китаєнка, 8, 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 «ПАССАТ-ЛТД» (ідентифікаційний код – 

21195568) такі 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Припинити дії, які полягають у використанні позначення «АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ» (мова 

оригіналу) з використанням синього та жовтого кольорів на фасаді аптечного закладу у м. Харків за 

адресою: вул. Китаєнка, 8, 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 

Антимонопольного комітету України із наданням підтверджуючих документів в 2-х місячний строк 

з дня отримання рекомендацій.  

           

         Голова колегії                                                                                 Н.В. Фастова 

          


