
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

 

РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ  

 

 

“ 07 ”  вересня  2017 року №  5                          справа № 03-26-02/2017 

 

м. Краматорськ 

Про закриття провадження  

у справі № 03-26-02/2017 

 

 

Адміністративна колегія Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення), розглянувши матеріали 

справи №03-26-02/2017 про порушення  фізичною особою – підприємцем Козурман 

Марією Михайлівною (конфіденційна інформація) законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції та подання з попередніми висновками від 28.08.2017 № 03-

105, 

 

 

ВСТАНОВИЛА : 

 

Розпорядженням  адміністративної колегії Донецького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 17.05.2017 №2-р розпочато розгляд 

справи №03-26-02/2017 за наявністю в діях фізичної особи-підприємця Козурман Марії 

Михайлівни (конфіденційна інформація) ознак порушення законодавства про захист від 

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

недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень (знак 

для товарів і послуг) без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав 

використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що може 

призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. 

 

В ході збору і аналізу доказів у справі встановлено наступне. 

 

До Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України (надалі – Донецьке відділення), звернулось приватне підприємство «Золотой 

Век» (код ЄДРПОУ 32297623; місцезнаходження: вул. Криворізька, 24, м. Запоріжжя, 

69039) (далі – ПП «Золотой Век», Підприємство, Заявник) із заявою від 12.12.2016 № 

12/12 щодо неправомірного використання фізичною особою – підприємцем Козурман 

Марією Михайлівною позначень (знаку для товарів і послуг) «Золотий Вік ювелірний 

завод». 

Антимонопольний комітет України доручив Донецькому відділенню розглянути 

заяву ПП «Золотой Век», за наявності підстав прийняти відповідні рішення. 
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ПП «Золотой Век» здійснює діяльність з виробництва ювелірних і подібних 

виробів (КВЕД 32.12), є відомим виробником ювелірних виробів із дорогоцінних металів, 

які реалізуються у роздрібних торговельних мережах та учасником відповідного 

конкурентного ринку.  

ПП «Золотий Вік» («Золотой Век») є власником знаку для товарів і послуг 

«Золотий Вік ювелірний завод», відповідно до Свідоцтва від 25.11.2014 року № 193838, 

має велику кількість дипломів і сертифікатів спеціалізованих ювелірних виставок. 

Фізична особа – підприємець Козурман Марія Михайлівна (конфіденційна 

інформація) (надалі – ФОП Козурман М.М., Відповідач) здійснює господарську 

діяльність із роздрібної торгівлі ювелірними виробами із дорогоцінних металів у 

спеціалізованому приміщенні за адресою: Торгівельний дім «Ювілейний», площа 

Соборна, 9, м. Слов’янськ, Донецька область, використовуючи при цьому, починаючи з 

2015 року, позначення «Золотий Вік ювелірний завод». 

Приміщення, в якому здійснює господарську діяльність, Відповідач орендує у ТОВ 

«Торговий Дім «Ювілейний-40» (код ЄДРПОУ 23340980), згідно договору оренди 

нежитлового приміщення від 01.10.2015 № 65, терміном дії до 30 вересня 2017 року. 

Здійснюючи свою господарську діяльність, ФОП Козурман М.М. використовує 

шафи для ювелірних виробів та рекламні вивіски, на яких розташовані позначення (знак 

для товарів і послуг) відомого бренду «Золотий Вік ювелірний завод». 

За поясненнями ФОП Козурман М.М., починаючи з 2013 року остання перебувала 

із ПП «Золотой Век» у договірних відносинах, предметом яких є виготовлення ювелірних 

виробів із золота або срібла зі вставками або без вставок (договір від 22.02.2013 № ZDM-

130222002). 

Відповідно до умов зазначеного договору Виконавець (ПП «Золотой Век») 

зобов’язаний виготовити за завданням і з матеріалів Замовника (ФОП Козурман М.М.) 

ювелірні вироби із золота або срібла зі вставками або без вставок, а Замовник 

зобов’язаний прийняти виконану роботу і сплатити її вартість. 

Виконання конкретних робіт за даною угодою оформлюється замовленням. У 

замовленні повинно бути вказано: опис (найменування зразка), кількість, розміри (для 

перснів і браслетів) ювелірних виробів; матеріал кожного виробу, його проба, спосіб 

декоративної обробки і безповоротні втрати; найменування, маса, кількість, розмір, групи 

за якістю і кольором кожної ювелірної вставки (каменя). 

Натомість, право використовувати при реалізації замовлених для виготовлення 

ювелірних виробів позначення (знак для товарів і послуг) «Золотий Вік ювелірний завод» 

умовами даного договору не передбачено.  

Разом з цим, Заявник повідомляє, що ФОП Козурман М.М. при здійснення 

господарської діяльності із роздрібної торгівлі ювелірними виробами використовує знак 

для товарів і послуг «Золотий Вік ювелірний завод» та рекламні матеріали із позначенням 

«Золотой Век ювелірний завод», в яких робиться посилання на акції продукції цієї 

торгової марки без дозволу ПП «Золотой Век». 

 Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 

знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і 

послуг інших осіб, що також узгоджується з положеннями ст. 492 Цивільного Кодексу 

України, згідно до якої позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для 

вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами є 

торговельною маркою. 

Таким чином, продукція (послуги) певного суб’єкта господарювання реалізується 

(надається) з позначенням (знаком для товарів і послуг), що вказує або асоціюється з 

конкретним суб’єктом господарювання та/або його товарами і послугами, їх 

особливостями.  

Як свідчать матеріали, надані Заявником, ПП «Золотой Век» є відомим виробником 

ювелірних виробів із дорогоцінних металів, які реалізуються у роздрібних торговельних 



 3 

мережах. Заявник використовує позначення (торговельну марку) «Золотий Вік» («Золотой 

Век») починаючи із 2004 року, що підтверджується копіями дипломів і сертифікатів 

спеціалізованих ювелірних виставок. Починаючи з 2005 року є дійсним членом Асоціації 

ювелірів України. 

Права власності на знаки для товарів та послуг охороняються державою і 

відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 

засвідчується свідоцтвом. Відповідно до п. 7 ст. 16 цього Закону власник свідоцтва може 

передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини 

зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору, також власник свідоцтва має 

право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі 

ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість 

товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від 

якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за 

виконанням цієї умови. 

Компанії, які є власниками відомих позначень (знаків для товарів і послуг), 

зокрема,  ювелірних виробів та виробники відповідної продукції, докладають чимало 

зусиль для просування свого бренду, запровадження високих стандартів якості відповідної 

продукції, завоювання довіри споживачів. 

Такі позначення (знаки для товарів і послуг) асоціюються у споживачів із високими 

стандартами якості, тощо. Тому  використання таких позначень (знаків для товарів і 

послуг) при реалізації продукції може вплинути на намір споживача щодо її придбання.  

Таким чином, здобута ПП «Золотой Век» (позначенням (знаком для товарів і 

послуг) ділова репутація дає можливість суб’єкту господарювання, який їх використовує, 

перенести на своє підприємство позитивні професійні якості, що пов’язуються з цим 

позначенням (знаком для товарів і послуг). 

Отже, ФОП Козурман М.М. використовуючи позначення (знак для товарів і 

послуг) «Золотий Вік ювелірний завод» не має зобов’язань перед суб’єктом 

господарювання, що раніше почав використовувати відповідне позначення у своїй 

господарській діяльності, але, при цьому, використовує його ділову репутацію, відомість, 

впізнаваність, здобутки у конкуренції. 

Отже, ФОП Козурман М.М. використовуючи позначення (знак для товарів і 

послуг) «Золотий Вік ювелірний завод» без дозволу ПП «Золотой Век» (суб’єкта 

господарювання, який раніше почав використовувати його у своїй господарській 

діяльності), у спосіб, що може призвести до змішування з діяльністю останнього, 

намагається здобути переваги в конкуренції не завдяки власним досягненням, а 

використовуючи чужі здобутки, що іде в розріз з чесними звичаями в підприємницькій 

діяльності.  

Таким чином, дії фізичної особи-підприємця Козурман Марії Михайлівни із 

використання в господарській діяльності позначення «Золотий Вік ювелірний завод» без 

згоди ПП «Золотой Век» містять ознаки порушення законодавства про захист від 

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

недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень (знак 

для товарів і послуг) без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав 

використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що може 

призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. 

З метою припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист 

від недобросовісної конкуренції, на підставі статті 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», адміністративна колегія Донецького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України листом від 26.06.2017 № 01-41/470 

надала ФОП Козурман М.М. відповідні рекомендації, а саме: припинити дії із 

використання в господарській діяльності позначення «Золотий Вік ювелірний завод» без 

згоди ПП «Золотой Век», які містять ознаки порушення законодавства про захист від 
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недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень (знак 

для товарів і послуг) без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав 

використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що може 

призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. 

Листом від 17.07.2017 ФОП Козурман М.М. повідомила про таке: «Мною було 

проведено перемови із власником знаку для товарів і послуг «Золотий Вік ювелірний 

завод» приватним підприємством «Золотий Век» відносно неправомірного використання 

мною позначень (знак для товарів і послуг) та досягнуто наступних домовленостей.  

Уповноваженим представником приватного підприємства «Золотой Век» було 

надано усну згоду на подальше безоплатне використання мною знаку для товарів і послуг 

«Золотий Вік ювелірний завод», відповідно до Свідоцтва від 25.11.2014 № 193838 при 

ведені господарської діяльності, за умови використання знаку для товарів і послуг 

виключно для реклами продукції, придбаної у ПП «Золотой Век», шляхом розміщення у 

місцях ведення господарської діяльності вивісок (плакатів, брошур та ін.) рекламного 

характеру із зображенням знаку для товарів і послуг. 

Додатково зазначаю, що мені заборонено використовувати знак для товарів і 

послуг «Золотий Вік ювелірний завод» у будь яких інших цілях, окрім реклами продукції 

придбаної у ПП «Золотой Век», у тому числі, у якості назви або у якості рекламної 

конструкції, яку можливо прийняти за назву місця ведення господарської діяльності. 

Також, мені заборонено передавати право на використання знаку для товарів і послуг 

«Золотий Вік ювелірний завод», відповідно до Свідоцтва від 25.11.2014 № 193838 будь-

яким іншим особам у будь який спосіб» (мова оригіналу). 

Вищенаведене свідчить про виконання ФОП Козурман М.М. рекомендацій 

адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, що були надані листом від 26.06.2017 № 01-41/470, 

та припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.  

Відповідно до п. 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), 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), 

відділенням на адреси Відповідача та Заявника було направлено копії подання з 

попередніми висновками у справі № 03-26-02/2017, а саме: ФОП Козурман М.М. листом 

від 28.08.2017 № 01-41/626, ПП «Золотой Век» від 28.08.2017 № 01-41/625. 

Станом на цей час від ФОП Козурман М.М. до Донецького обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України у відповідь на подання з 

попередніми висновками письмових пояснень, клопотань, доводів і заперечень не 

надходило. 

ПП «Золотой Век» листом від 28.08.2017 № 28/08, зокрема, повідомило про  таке: 

«Після отримання Відповідачем від Адміністративної колегії Донецького територіального 

відділення Антимонопольного комітету України рекомендацій від 26.06.2017 № 01-41/470 

«щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції» між уповноваженим представником ПП «Золотой Век» та 

ФОП Козурман М.М. було проведено перемови, в результаті яких було досягнуто згоду 

стосовно всіх питань, що були предметом розгляду адміністративної колегії Донецького 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України… 

Окремо зазначаємо, що на дату складання цих пояснень у ПП «Золотой Век» 

відсутні претензії стосовно використання знака для товарів і послуг «Золотий Вік 

ювелірний завод» ФОП Козурман М.М.» (мова оригіналу) 
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Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», за умови виконання 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 порушень, 

розпочате провадження закривається. 

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 12, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтею 46, 48, 49 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктами 5, 32, 36 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), адміністративна колегія Донецького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Закрити провадження у справі № 03-26-02/2016 про порушення фізичною особою – 

підприємцем законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, у зв’язку з 

виконанням у рамках розгляду цієї справи рекомендацій щодо припинення дій, які містять 

ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. 

 

 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів 

Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у 

двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

 

 

 

Голова колегії –  

в.о. голови відділення                          С. О. Чухлєбов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


