
  

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

25 липня 2019                                                     Київ                                                           № 527-р 

 

Про порушення законодавства 

про захист від недобросовісної 

конкуренції та накладення штрафу 

 

За результатами розгляду Антимонопольним комітетом України справи  

№ 127-26.4/105-18 дії товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм»  

(м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 41281509), основним видом якого є 

оптова торгівля фармацевтичними товарами, з неправомірного використання позначення у 

фірмовому найменуванні визнано порушенням законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції». 

На порушника накладено штраф у розмірі 450 000 грн. 

 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи  

№ 127-26.4/105-18 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс 

Україна» (далі – ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», Заявник) (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35648623) про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм» 

(далі – ТОВ «Санофі-Фарм», Відповідач) (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 

41281509) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання Управління 

розслідувань недобросовісної конкуренції від 19.11.2018 № 127-26.4/105-18/425–спр, 

 

ВСТАНОВИВ: 

(1) У Комітеті розглядається справа № 127-26.4/105-18 за ознаками вчинення 

Відповідачем порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, 

передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» (далі – Закон), у вигляді неправомірного використання позначення. 

1. Сторони 

(2) Заявником у справі є ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» 

зареєстроване 26.12.2007. 

(3) Основним видом господарської діяльності Заявника згідно з класифікацією  

видів економічної діяльності є: КВЕД 46.46. Оптова торгівля фармацевтичними 

товарами. 

(4) Отже, ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» є суб’єктом господарювання у розумінні статті 

1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

(5) Відповідачем у справі є ТОВ «Санофі-Фарм», яке зареєстроване 13.04.2017 приватним 

нотаріусом Двірник І. В. 
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(6) Основним видом господарської діяльності Відповідача згідно з класифікацією видів 

економічної діяльності (КВЕД) є 46.46. Оптова торгівля фармацевтичними товарами. 

(7) Тобто, ТОВ «Санофі-Фарм» є суб’єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

(8) Заявник і Відповідач є конкурентами, тому що здійснюють господарську діяльність на 

одному товарному ринку, а саме на ринку оптової торгівлі фармацевтичними 

товарами. 

2. Процесуальні дії  

(9) До Комітету надійшла заява ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» від 29.05.2018 б/н  

(вх. № 8-01/202-АМ від 31.05.2018) про порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції у діях Відповідача в вигляді неправомірного 

використання позначення у фірмовому найменуванні. 

(10) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 25.09.2018 № 09/221-р 

розпочато розгляд справи № 127-26.4/105-18 за наявністю у діях товариства з 

обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм» ознак порушення, передбаченого 

статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді 

використання позначення «Санофі» у комерційному (фірмовому) найменуванні ТОВ 

«Санофі-Фарм», яке є схожим на позначення «Санофі» у комерційному (фірмовому) 

найменуванні товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна», 

яке ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» почало використовувати раніше, та без його 

дозволу (згоди), що може призвести до змішування діяльності ТОВ «Санофі-Фарм» з 

діяльністю ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». 

(11) Листом від 21.11.2018 № 127-26/09-15421 Відповідачеві  направлено копію подання 

про попередні висновки у справі від 19.11.2018  № 127-26.4/105-18/425–спр. 

(12) Листом б/н б/д (вх. Комітету № 8-09/15262 від 17.12.2018) Відповідач надав Комітету 

свої заперечення на подання про попередні висновки. 

3. Обставини справи 

3.1. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження діяльності 

Заявника 

(13) Заявник входить до складу глобальної групи компаній «Sanofi», світового лідера у 

медичній сфері. 

(14) За повідомленням Заявника, «Sanofi» — власна назва французької 

мультинаціональної фармацевтичної компанії, що використовується з 1973 року у 

більш ніж 100 країнах світу. Французька компанія «Sanofi» є власником позначення 

«Санофі» ( ). 

(15) Продукція, яку виробляє компанія «Sanofi», реалізується на території України 

протягом 10 років. В Україні ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» реалізує лікарські 

засоби для лікування серцево-судинних захворювань, тромбозу, онкології, діабету та 

інших захворювань.  

(16) Заявник займається реалізацією фармацевтичних товарів, які виробляє компанія  

«Sanofi». Продукцією, яка належить компанії «Sanofi» і реалізується ТОВ «Санофі-

Авентіс Україна» на території України, є, зокрема, такі лікарські засоби, як 

«Фестал®», «Но-Шпа®», «Кордарон®» та інші.  

(17) Компанією «Sanofi» в Україні зареєстровано такі знаки для товарів і послуг: 
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1. Знак для товарів і послуг «Санофі» (дата реєстрації – 12.09.2011, дата подання  

заявки – 05.08.2010, свідоцтво № 144359) 

 

2. Знак для товарів і послуг «Санофі-Авентіс» (дата реєстрації – 25.07.2008, дата 

подання заявки – 08.06.2007, свідоцтво № 94661) 

 

3. Знак для товарів і послуг «Санофи-Авентис» (дата реєстрації – 15.05.2006, дата 

подання заявки – 07.10.2004, свідоцтво № 62439) 

 

(18) Заявник у своїй господарській діяльності використовує міжнародний знак для товарів 

і послуг № 674936, що являє собою словесне позначення «SANOFІ», право на 

використання якого листом-дозволом компанії «Sanofі» надано ТОВ «Санофі-Авентіс 

Україна» на території України у своїй господарській діяльності.  

(19) Зазначені знаки для товарів і послуг зареєстровані для позначення фармацевтичних 

препаратів та лікарських засобів згідно з міжнародною класифікацією товарів і послуг 

для реєстрації знаків. 

(20) За інформацією Заявника, компанія «Sanofі» не надавала дозволу на використання 

знаків для товарів і послуг або схожих позначень Відповідачеві.  

(21) Основним видом діяльності Заявника є оптова торгівля фармацевтичними товарами 

під знаком для товарів і послуг «Санофі». 

(22) ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» використовує позначення «Санофі» у назві Заявника 

(український варіант написання) з 26.12.2007: 

українською мовою: 

повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНОФІ-АВЕНТІС УКРАЇНА»; 

скорочене найменування  – ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС УКРАЇНА». 

(23) Також, за наявною інформацією, Заявник має офіційний вебсайт: http://www.sanofi.ua, 

який функціонує з 2005 року. Усі локальні вебсайти групи компаній Sanofi у всьому 

світі адмініструються глобальною службою підтримки Sanofi в головному офісі у 

місті Парижі. 

на вказаному вебсайті ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» http://www.sanofi.ua у 

мережі Інтернет використовує різні варіації позначення «Санофі» у назві 

Заявника, а саме, позначення вживається як українською (у вигляді словесного 

напису «Санофі»), так і англійською мовами (зокрема у вигляді комбінованого 

http://www.sanofi.ua/
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позначення, що наведено нижче). Зображення вказаного позначення на 

офіційному вебсайті ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» наведено нижче: 

 

(24) З наявної в Комітеті інформації, ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» використовує 

позначення «Санофі» у назві Заявника в листах, які направляються від імені 

товариства, накладних, на печатці.  

Зображення печатки ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» зі згаданим позначенням 

наведено нижче: 

(25) Як зазначено ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», позначення «Санофі» у назві Заявника 

не має самостійного загального визначення і не використовується в жодній мові. За 

твердженнями Заявника, наведене вище слово не має жодного іншого значення. 

(26) Як встановлено Комітетом, Заявник здійснює активну промоцію своєї діяльності. 

Зокрема, рекламування відбувається таким способом: реклама на телебаченні, у 

мережі Інтернет, під час спеціалізованих заходів, призначених для спеціалістів у сфері 

охорони здоров’я (конгресів, конференцій, симпозіумів тощо), у спеціалізованій та 

загальній пресі, що підтверджується відповідними документами, наявними у 

матеріалах справи. 

(27) Як встановлено Комітетом, позначення «Санофі», зокрема як у назві Заявника,  

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» використовує і на інших вебсайтах, що йому 

належать: https://no-spa.ua/, https://essentiale.ua/, https://pinosol.info/, https://emolium.ua/, 

за допомогою яких ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» рекламує свою продукцію. 

(28) За наданою Заявником інформацією, ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» приділяє значну 

увагу рекламі та просуванню бренда «Санофі» в Україні. [інформація з обмеженим 

доступом]. 

(29) [інформація з обмеженим доступом]. 

https://no-spa.ua/
https://essentiale.ua/
https://pinosol.info/
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(30) Усе це підтверджує, що Заявник витрачає значні кошти для підтримання ділової 

репутації та своєї діяльності, зокрема під час використання ним позначення «Санофі» 

у назві Заявника. Отже,  ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», використовуючи позначення 

«Санофі» у назві Заявника, вкладало значні кошти у просування своєї господарської 

діяльності. 

(31) Позначення «Санофі» у назві Заявник використовує у різних соціальних проєктах, що 

підтверджується матеріалами справи.  

(32) Відповідно до інформації, розміщеної в реєстрі місць провадження діяльності з 

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Заявник має ліцензію на оптову 

торгівлю фармацевтичними виробами щонайменше з 11.02.2014. 

(33) Водночас, відповідно до інформації з того ж реєстру, Відповідач має також ліцензію 

на оптову торгівлю фармацевтичними виробами з 22.05.2017.  

(34) За наявною в Комітеті інформацією, Відповідач почав використовувати позначення 

«Санофі» у назві своєї юридичної особи пізніше від Заявника. 

(35) Як зазначено Заявником, [інформація з обмеженим доступом], що ТОВ «Санофі-

Фарм» формує і подає цінові пропозиції та бере участь у закупівлях лікарських 

засобів із використанням позначення «Санофі» у назві своєї юридичної особи. 

(36) За інформацією, наданою Заявником, у період із 04.04.2018 по 14.05.2018 Відповідач 

став переможцем у 32 тендерах, що відбулися на ринку оптової торгівлі 

фармацевтичними товарами, та брав участь у великій кількості інших тендерів, де 

переможцем не став. Така активна участь на ринку оптової торгівлі фармацевтичними 

товарами є помітною для учасників ринку, що помилково можуть вважати її 

діяльністю Заявника. 

(37) [інформація з обмеженим доступом]. 

(38) На думку Заявника, додавання ТОВ «Санофі-Фарм» до назви своєї юридичної особи 

напису «-Фарм» не призводить до розрізнення назв юридичних осіб, а, навпаки, 

збільшує можливість  змішування з діяльністю Заявника. 

(39) Отже, тривалий та безперервний строк використання ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» 

позначення «Санофі» у назві Заявника на ринку оптової торгівлі фармацевтичними 

виробами, активне просування продукції на території України, наявність офіційного 

вебсайту в мережі Інтернет допомогли Заявнику здобути велику кількість споживачів. 

(40) Використання ж іншим суб’єктом господарювання такого самого позначення може 

призвести до змішування діяльності ТОВ «Санофі-Фарм» з діяльністю  

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».  

3.2. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження додаткової 

інформації 

(41) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань повне найменування Відповідача:  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНОФІ-ФАРМ», 

скорочене – ТОВ «САНОФІ-ФАРМ»; 

англійською мовою: 

повне найменування – «LIMITED LIABILITY COMPANY «SANOFI-FARM», 

скорочене найменування — LLC «SANOFI-FARM»; 

ТОВ «Санофі-Фарм» не має власного сайту в мережі Інтернет. 
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(42) ТОВ «Санофі-Фарм» не здійснює і не здійснювало рекламування своєї діяльності на 

території України. 

(43) З наданої Відповідачем інформації встановлено, що позначення «Санофі» у назві 

Відповідача міститься в договорах, які укладає товариство. 

(44) Позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Фарм» зазначається в накладних, листах, 

які направляються від імені товариства. Зображення вказаного позначення наведено 

нижче: 

 

(45) ТОВ «Санофі-Фарм» використовує позначення «Санофі» у назві Відповідача, на 

печатці. Зображення печатки ТОВ «Санофі-Фарм» зі згаданим позначенням наведено 

нижче: 

 

(46) Також, як зазначено ТОВ «Санофі-Фарм», назва товариства була вигадана. Слово 

«Санофі» у назві товариства отримано шляхом складання та скорочення слів 

«санітарна частина» чи «санітарний блок», «санітарний час» та ін. Слово «Фарм» 

отримано шляхом скорочення слова «фармацевтичний», оскільки основним видом 

діяльності на час створення було обрано оптову торгівлю фармацевтичними 

товарами. Для більш м’якого звучання остання буква слова «офіс» була прибрана, 

оскільки є приголосною, а наступне слово в назві товариства також починалось на 

приголосну. ТОВ «Санофі-Фарм» не володіє будь-якими патентами саме на 

позначення «Санофі» у назві Відповідача. 

(47) Згідно з твердженнями Відповідача, у господарській діяльності товариство 

використовує виключно власну назву юридичної особи ТОВ «Санофі-Фарм» і не 
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використовує знаків для товарів і послуг, які належать Заявнику (зокрема 

вищенаведені: , , ). 

(48) З наявної у Комітеті інформації, Відповідач систематично брав участь у процедурах  

державних закупівель. Відповідно до інформації з відкритих джерел, Відповідач на 

23.10.2018 брав участь у 226 державних закупівлях, з яких у 97 став переможцем і 

підписав 97 контрактів на суму 6 771 452 грн.  

3.3. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження додаткової 

інформації 

(49) З наявної в Комітеті інформації, ринок реалізації лікарських засобів в Україні є 

конкурентним. Зокрема, на вказаному ринку свою господарську діяльність також 

здійснюють такі суб’єкти: 

товариство з обмеженою відповідальністю «Софарма Україна» (м. Київ, 

ідентифікаційний код юридичної особи 38323318); 

товариство з обмеженою відповідальністю «Сандоз Україна» (м. Київ, 

ідентифікаційний код юридичної особи 34419586); 

публічне акціонерне товариство «Фармак» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної 

особи 00481198); 

товариство з обмеженою відповідальністю «Тева Україна» (м. Київ, ідентифікаційний 

код юридичної особи 34770471); 

приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків» (м. Харків, ідентифікаційний код 

юридичної особи 22676945). 

(50) З аналізу вказаних найменувань встановлено, що вони є індивідуальними і не 

схожими одне на одне. Зазначені суб’єкти мають назви юридичних осіб із чіткою 

індивідуалізацією, що дозволяє уникнути схожості між ними. 

(51) Разом із тим з аналізу вказаних комерційних найменувань не встановлено суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність на вказаному ринку та які 

використовують позначення «Санофі» та/або схожі на нього в назвах своїх 

юридичних осіб. 

(52) В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, за запитом «Санофі» надається три результати, а саме назви 

юридичних осіб: 1. ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (Заявник у справі  

№ 127-26.4/105-18); 2. ТОВ «Санофі-Фарм» (Відповідач у справі  

№ 127-26.4/105-18); 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТМ Санофі»  

(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 41175802)  

(далі – ТОВ «ТМ Санофі»). 

(53) ТОВ «ТМ Санофі», відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) 

здійснює: код КВЕД 45.31. Оптова торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів; код КВЕД 46.21. Оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин; код КВЕД 46.69. Оптова торгівля іншими 

машинами й устаткуванням; код КВЕД 49.41. Вантажний автомобільний транспорт. 

(54) Тобто, вказаний суб’єкт здійснює іншу діяльність, на відміну від Заявника й 

Відповідача. 

(55) Відповідно до інформації, розміщеної в реєстрі місць провадження діяльності з 

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами за запитом «Санофі», реєстр 
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надає тільки два результати: 1. ТОВ «Санофі-Авентіс Україна»; 2. ТОВ «Санофі-

Фарм». 

(56) З аналізу вищевказаної інформації встановлено, що використання позначення 

«Санофі» у назві юридичної особи на ринку реалізації лікарських засобів здійснюють 

Заявник та Відповідач. 

(57) Тобто, вказане може призвести до змішування діяльності ТОВ «Санофі-Фарм» з 

діяльністю ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». 

(58) Аналіз як повного, так і скороченого позначення в назвах Заявника та Відповідача 

дозволяє зробити висновки про їх схожість.  

4. Правова кваліфікація дій Відповідача 

(59) Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, 

торговельної марки (знака для товарів і послуг), 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. Згідно зі статтею 3 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у 

формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення 

державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

(60) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити 

розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших 

передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших 

фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом. 

(61) Заявник не надавав дозволу на використання позначення «Санофі» у назві  

ТОВ «Санофі-Фарм». 

(62) ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» використовує позначення «Санофі» у назві Заявника в 

Україні з 26.12.2007. Відповідач використовує тотожне позначення у назві своєї 

юридичної особи з 13.04.2017. Заявник раніше ніж Відповідач почав використовувати 

позначення «Санофі» у назві своєї юридичної особи, тому має пріоритетне право 

захисту перед Відповідачем. 

(63) Матеріалами справи доведено, що позначення «Санофі», яке використовує Відповідач 

у назві своєї юридичної особи, є схожим на позначенням «Санофі», яке використовує 

Заявник у назві своєї юридичної особи та яке він раніше за ТОВ «Санофі-Фарм» почав 

використовувати в господарській діяльності для індивідуалізації своєї господарської 

діяльності з-поміж інших учасників ринку та за цей час напрацював відповідну ділову 

репутацію. 

(64) Використання Відповідачем схожого позначення може призвести до змішування 

діяльності Відповідача з діяльністю Заявника внаслідок використання ділової 

репутації, напрацьованої Заявником. 
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(65) Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, 

торговельної марки (знака для товарів і послуг), 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. 

(66) Отже, матеріалами справи доведено, що ТОВ «Санофі-Фарм» вчинило порушення, 

передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

у вигляді використання у своїй господарській діяльності позначення «Санофі» у своїй 

назві, яке є схожим на позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», 

яке раніше почав використовувати Заявник, та без його дозволу (згоди), що може 

призвести до змішування діяльності ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» з діяльністю  

ТОВ «Санофі-Фарм». 

5. Заперечення Відповідача та їх спростування 

(67) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, 

Відповідач листом б/н б/д (вх. Комітету № 8-09/15262 від 17.12.2018) надав свої 

зауваження. 

(68) Відповідач повідомив про те, що він використовує виключно назву юридичної особи, 

яка була зареєстрована відповідно до норм чинного законодавства та реєстрація якої 

не скасована, і тому він діє законно. 

(69) Також, як зазначено ТОВ «Санофі-Фарм», товариство не використовує словесне 

позначення «SANOFI». 

(70) Відповідач окремо наголошує на тому, що використання ним назви юридичної особи 

ТОВ «Санофі-Фарм» жодним чином не впливає на результати проведених на тендерах 

торгів. 

(71) Додатково ТОВ «Санофі-Фарм» повідомило, що Заявнику було відомо про наявність 

такої юридичної особи, як ТОВ «Санофі-Фарм» у вересні 2017 року. На 

підтвердження вищевказаного Відповідач зазначив про наявність переписки між 

Заявником і ТОВ «Санофі-Фарм». Тому Відповідач вважає, що строк для звернення із 

заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції уже 

закінчився. 

(72) На підставі наведеного, ТОВ «Санофі-Фарм» прохає Комітет прийняти рішення про 

закриття провадження у справі. 

(73) Щодо законності реєстрації назви юридичної особи та використання позначення 

«SANOFI», зазначаємо. 

(74) Комітет у ході розгляду справи № 127-26.4/105-18 не здійснює розгляд питання щодо 

законності / незаконності дій суб’єктів господарювання чи інших осіб, що пов’язані з 

реєстрацією юридичних осіб, зважаючи на відсутність таких повноважень. Комітет 

здійснює розслідування відповідно до повноважень, наданих законодавством про 

захист економічної конкуренції. 

(75) Комітет під час розгляду справи № 127-26.4/105-18 здійснює розслідування щодо 

фактів неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання, а 

саме, дій з використання позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Фарм», яке є 

схожим на позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», яке  

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» почало використовувати раніше, та без його дозволу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080689.html
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(згоди), що може призвести до змішування діяльності ТОВ «Санофі-Фарм» з 

діяльністю ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». 

(76) Разом із тим у поданні про попередні висновки у справі від 19.11.2018  

№ 127-26.4/105-18/425–спр Комітет не зазначає про наявність порушення шляхом 

використання словесного позначення «SANOFI», а зазначає про використання 

позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Фарм», яке є схожим на позначення 

«Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». 

(77) Отже, вказані заперечення не спростовують порушення, що є предметом справи  

№ 127-26.4/105-18. 

(78) Щодо пропущення строку для звернення із заявою про порушення законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції. 

(79) Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» закінчення строку звернення із заявою є підставою для 

відмови у прийнятті заяви, якщо орган Антимонопольного комітету України не визнає 

поважними причини пропуску строку звернення із заявою.  

(80) Відповідач посилається на статтю 28 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» та зазначає про пропущення Заявником строку звернення із заявою.  

(81) З наявної в матеріалах справи інформації, Заявнику стало відомо про порушення, що є 

предметом розгляду справи № 127-26.4/105-18, саме 31.01.2018, що документально 

підтверджено ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». 

(82) Отже, вказане твердження Відповідача не може бути взято до уваги та також не 

спростовує зміст наведеного порушення. 

(83) Крім того, слід звернути увагу ТОВ «Санофі-Фарм» на те, що статтею 49 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» передбачені підстави для закриття розгляду 

справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зазначений 

Відповідачем випадок не підпадає під жодну з наведених у вказаній статті підстав. 

(84) Разом із тим Відповідач додатково повідомив про те, що 04.01.2019  

ТОВ «Санофі-Фарм» було подано заяву про анулювання ліцензії, а також Відповідач 

наголосив, що фактично діяльності не здійснює.  

(85) Вказане підтверджується тим, що в реєстрі місць провадження діяльності з оптової та 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами за запитом «Санофі» надається тільки один 

результат: ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (на 26.06.2019). 

(86) Тобто, Відповідач наразі не здійснює господарської діяльності, що підтверджується 

інформацією з реєстру місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами. 

(87) Однак вказана інформація не спростовує факту вчинення порушення ТОВ «Санофі-Фарм», 

оскільки порушенням є не здійснення Товариством господарської діяльності, а 

використання позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Фарм», яке є схожим на 

позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».  

6. Остаточні висновки у справі 

(88) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а зауваженнями й запереченнями 

Відповідача не спростовується висновок Комітету про те, що дії Відповідача, які 

полягали у використанні позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Фарм», що є 

схожим на позначення «Санофі» у назві ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», яке  

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» почало використовувати раніше, та без його дозволу 



11 

 

(згоди), що може призвести до змішування діяльності ТОВ «Санофі-Фарм» з 

діяльністю ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». 

(89) Відповідно до статті 20 Закону, вчинення дій, визначених цим Законом як 

недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим 

Законом. 

7. Визначення відповідальності Відповідача 

(90) Згідно зі статтею 30 Закону, органи Комітету у справах про недобросовісну 

конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення, зокрема, про визнання 

факту недобросовісної конкуренції, припинення недобросовісної конкуренції, 

накладання штрафів. 

(91) Відповідно до статті 21 Закону, 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.  

(92) Згідно з податковою декларацією з податку на прибуток, наданою Відповідачем, 

загальна сума доходу ТОВ «Санофі-Фарм» за 2018 рік становить 18 344 000 

(вісімнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі) гривень. 

Ураховуючи 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 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 

травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України 

ПОСТАНОВИВ: 

1.  Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм»  

(м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 41281509) вчинило порушення, 

передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у 

вигляді використання позначення «Санофі» у назві товариства з обмеженою 

відповідальністю «Санофі-Фарм», яке є схожим на позначення «Санофі» у назві товариства з 

обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна», яке товариство з обмеженою 

відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» почало використовувати раніше, та без його 

дозволу (згоди), що може призвести до змішування діяльності товариства з обмеженою 

відповідальністю «Санофі-Фарм» з діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю 

«Санофі-Авентіс Україна». 

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм» штраф у  

розмірі 450 000 (чотириста п’ятдесят тисяч) гривень. 

3. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм»  

припинити порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», шляхом припинення використання позначення «Санофі» у 

назві товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм», яке є схожим на позначення 

«Санофі» у назві товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна», яке 

товариство з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна» почало 

використовувати раніше, та без його дозволу (згоди), що може призвести до змішування 
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діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм» з діяльністю 

товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Авентіс Україна». 

 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до 

Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу. 
 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний 

строк з дня його одержання. 

 

 

 

Голова Комітету        Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 
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