
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

 

РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ  

 

 

“_27__”    березня   2019 року             №   55/6-р/к            справа № 03-26-11/2017 

 

м. Краматорськ 

Про закриття провадження  

у справі № 03-26-11/2017 

 

 

Адміністративна колегія Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення), розглянувши матеріали 

справи №03-26-11/2017 про порушення  фізичною особою – підприємцем Брюховецькою 

Ганною Геннадіївною (ідентифікаційний код 3139109081) законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції та подання з попередніми висновками у справі від 27.02.2019 

№ 55/4-пв/к, 

 

ВСТАНОВИЛА : 

 

(1) Розпорядженням  адміністративної колегії Донецького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Донецьке відділення) від 

09.11.2017 № 14-р розпочатий розгляд справи № 03-26-11/2017 за ознаками 

вчинення фізичною особою – підприємцем Брюховецькою Ганною Геннадіївною 

(ідентифікаційний код 3139109081; місце проживання: просп. Театральний, буд. 38, 

кв. 13, м. Донецьк, 83100; адреса редакції журналу «TIME to TRAVEL.UKRAINE»: 

вул. Струтинського, 13-15, IQ Business Center, м. Київ, 01014; адреса проживання за 

інформацією заявника: вул. Клінічна, буд. 28, кв.6, м. Київ, 03110) (надалі – ФОП 

Брюховецька Г.Г.), порушення законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції, передбачене частиною першою статті 4 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання 

позначень 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. 

 

(2) Ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з 

боку ФОП Брюховецької Г.Г. було виявлено за результатами розгляду заяви 

фізичної особи – підприємця Годіної Ольги Ігорівни від 30.08.2017 про порушення 

ФОП Брюховецькою Г.Г. конкурентного законодавства під час провадження 

діяльності з видання журналів і періодичних видань, який було здійснено на 

підставі доручення Антимонопольного комітету України від 15.09.2017 № 12-

01/6140. 

 



(3) Фізична особа – підприємець Годіна Ольга Ігорівна (ідентифікаційний код 

3164515505; місце проживання: вул. Леоніда Стромцова, буд. 6, кв. 48, м. Дніпро, 

49061; поштова адреса: вул. Бестужева, 3а, м. Запоріжжя, 69096) (надалі – ФОП 

Годіна О.І., Заявниця) здійснює діяльність з видавництва та розповсюдження 

періодичного друкованого журналу під назвою «TIME to TRAVEL» на підставі 

Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 

19.09.2014 серія КВ № 20987-10787. 

 

(4) Основною тематичною спрямованістю журналу «TIME to TRAVEL» є інформація 

та розповіді про мандрівки, подорожі, популярні туристичні напрямки відпочинку 

тощо. Також змістовною частиною журналу слугують корисні рекомендації, цікаві 

огляди, фоторепортажі. 

 

(5) Починаючи з листопада 2014 року по грудень 2016 року було розроблено та 

випущено 4 номери друкованого видання, тиражем 20000 примірників кожний. 

Журнал «TIME to TRAVEL» розповсюджується безкоштовно в усіх регіонах 

України, в місцях очікування та відпочинку відвідувачів (кафе, бари, ресторани, 

СТО, автомойки, стоматології, нотаріальні контори, салони краси, перукарні, 

ательє тощо). 

 

(6) Як було встановлено Заявницею, в мережі Інтернет з’явився  веб сайт за адресою 

http://www.timetotravelukraine.com, на якому розміщено онлайн журнал під назвою 

«TIME to TRAVEL.UKRAINE», власником та головним редактором якого є 

фізична особа – підприємець Брюховецька Ганна Геннадіївна (ідентифікаційний 

код 3139109081; місце проживання: просп. Театральний, буд. 38, кв. 13, м. 

Донецьк, Донецька обл., 83100; адреса редакції журналу «TIME to 

TRAVEL.UKRAINE»: вул. Струтинського, 13-15, IQ Business Center, м. Київ, 

01014) (надалі – ФОП Брюховецька Г.Г.). 

 

(7) Зі змісту заяви встановлено, що ФОП Брюховецькою Г.Г. в липні 2017 року було 

створено друковану версію журналу. 

 

(8) З відкритих джерел (Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агенств як суб’єктів інформаційної діяльності - 

http://dzmi.informjust.ua/home/index) ФОП Брюховецька Г.Г. здійснює видавництво 

та розповсюдження періодичного друкованого журналу під назвою «TIME to 

TRAVEL.UKRAINE» на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації від 03.07.2017 серія КВ № 22758-12658Р. 

 

(9) У назві журналів ФОП Годіної О.І. та ФОП Брюховецької Г.Г. словосполучення 

«TIME to TRAVEL» є домінуючою частиною назви друкованого засобу масової 

інформації. Позначення Заявниці та ФОП Брюховецької Г.Г. є майже тотожними за 

написанням, графічним зображенням, звуковою вимовою та смисловим значенням. 

При цьому, тематика журналу є однаковою. 

 

(10) Як зазначає ФОП Годіна О.І. у своїй заяві, здійснюючи реалізацію журналу «TIME 

to TRAVEL.UKRAINE» ФОП Брюховецька Г.Г. мала намір отримати прибуток, 

оскільки особи за фінансової допомоги яких Заявниця здійснювала видавництво 

журналу «TIME to TRAVEL» не могли зорієнтуватися між журналами, назва яких є 

майже однаковою.  

 

(11) На веб сайті, на якому розміщено онлайн журнал «TIME to TRAVEL.UKRAINE» 

(http://www.timetotravelukraine.com) зазначено, що місцем поширення журналу є 
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міста України, а територією локації слугують ресторани, літаки, VIP зали 

аеропортів, готелі 4-5 зірок, салон краси, торгові центри, автосалони, туристичні 

компанії, туристичні оператори. 

 

(12) Отже, враховуючи те, що ФОП Годіна О.І. та ФОП Брюховецька Г.Г. здійснюють 

однакову господарську діяльність, а територія розповсюдження друкованого засобу 

масової інформації є однаковою, зазначені суб’єкти господарювання є 

конкурентами. 

 

(13) При цьому, неправомірне використання ФОП Брюховецькою Г.Г. позначення, яке є 

схожим із позначенням, що раніше почала використовувати ФОП Годіна О.І., може 

призвести до змішування діяльності вказаних суб’єктів господарювання, та 

неправомірного використання ФОП Брюховецькою Г.Г. ділової репутації ФОП 

Годіної О.І. та отримання, у зв’язку з цим, переваг у конкуренції недобросовісним 

способом. 

 

(14) Враховуючи вищенаведене, дії фізичної особи – підприємця Брюховецької Ганни 

Геннадіївни із використання позначення «TIME to TRAVEL.UKRAINE» при 

здійснення господарської діяльності, яке схоже до ступеня змішування із 

позначенням «TIME to TRAVEL» без дозволу особи, яка раніше почала 

використовувати його у господарській діяльності, містять ознаки порушення 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачене частиною 

першою статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у 

вигляді неправомірного використання позначення 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. 

 

(15) ФОП Брюховецька Г.Г. зареєстрована за адресою: просп. Театральний, буд. 38, кв. 

13, м. Донецьк, 83100. Листом від 03.06.2016 № 50-06/606 Київська міська дирекція  

Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» 

повідомила, що відповідно до Указу Президента України від 14 листопада 2014 

року № 875/2014 «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 04 

листопада 2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-

економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про 

затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та переліку населених пунктів, 

що розташовані на лінії зіткнення», зокрема, до міста Донецьк не здійснюється 

пересилання пошти. 

 

(16) З метою з’ясування обставин реєстрації та використання ФОП Брюховецькою Г.Г.  

позначення «TIME to TRAVEL» під час здійснення діяльності  з видання журналів і 

періодичних видань Відділенням було направлено ФОП Брюховецькій Г.Г. вимогу 

щодо надання інформації від 02.10.2017 № 01-41/732 на адресу місцезнаходження 

редакції та на адресу проживання, зазначену заявницею. 

 

(17) Зазначену поштову кореспонденцію було повернуто до Відділення Українським 

державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» з позначкою причин 

повернення «за закінченням встановленого строку зберігання» та «адресат за 

даною адресою не проживає». 

 



(18) Враховуючи наведене, з метою з’ясування інформацію відносно всіх обставин 

реєстрації друкованого засобу масової інформації – журналу «TIME to 

TRAVEL.Ukraine», та встановлення даних щодо фактичного здійснення 

господарської діяльності ФОП Брюховецькою Г.Г., Відділенням було направлено 

запити інформації до Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції 

ГУ ДФС у Донецькій області, ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» та ініційовано звернення до Міністерства юстиції України. 

 

(19) За даними Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (лист від 19.03.2018 

№ 2533/10/05-19-62-08) ФОП Брюховецька Г.Г. перебуває на обліку як фізична 

особа – підприємець з 26.12.2011. Податкова звітність протягом 2017 року ФОП 

Брюховецькою Г.Г. не надавалась. 

 

(20) Листом від 14.03.2018 № 281/1.1 ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» повідомив, що за результатами розгляду вимоги Відділення 

Укрпатентом не виявлено будь-якої інформації і документів, вказаних у вимозі 

Відділення. 

 

(21) За інформацією Міністерства юстиції України, наданою листом від 20.04.2018 № 

15831/5527-26-18/19.4.2, згідно з відомостями Державного реєстру друкованих 

засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної 

діяльності Міністерством юстиції була здійснена державна реєстрація друкованого 

засобу масової інформації – журналу «Час Подорожувати. Україна», «Время 

Путешествовать. Украина», «Time To Travel. Ukraine» (свідоцтво серії КВ № 22758-

12658Р від 03.07.2017), засновником якого виступає Брюховецька Г.Г. 

 

(22) Натомість, відомості, які зазначаються засновниками у свідоцтві про державну 

реєстрацію друкованого засобу масової інформації та свідоцтві про державну 

реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, містять 

конфіденційну інформацію, доступ до якої відповідно до статті 7 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» обмежується фізичною або юридичною 

особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у 

визначеному ним порядку за їхнім бажанням відповідно до перелічених ними умов. 

 

(23) Відділенням з метою встановлення місцезнаходження ФОП Брюховецької Г.Г. 

листами від 05.12.2018 № 55-02/1267 та № 55-02/1269 було направлено звернення 

до Національної поліції України та Служби безпеки України щодо проведення 

оперативно-розшукових заходів та встановлення місцезнаходження ФОП 

Брюховецької Г.Г. 

 

(24) Натомість, на цей час місцезнаходження Відповідача зазначеними інституціями не 

встановлено. 

 

(25) Також, слід зазначити, що листом від 21.01.2019 № 5190/10/05-99-21-13 Головне 

управління Державної фіскальної служби у Донецькій області повідомило 

Відділенню наступне: «Встановити місцезнаходження ФОП Брюховецької Г.Г. не 

надається можливим у зв’язку з тим, що остання зареєстрована на тимчасово 

непідконтрольній Україні території. У ході аналізу згідно АІС «Податковий блок» 

встановлено, що вищевказана ФОП не надає звітність до податкового органу з 2015 

року». 

 

(26) Таким чином, з огляду на встановлені факти та вжиті Відділенням заходи 

місцезнаходження ФОП Брюховецької Г.Г. не встановлено. Відсутність інформації 



щодо місцезнаходження ФОП Брюховецької Г.Г. унеможливлює подальший 

розгляд справи № 03-26-11/2017. 

 

(27) Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, зокрема, не встановлено 

відповідача або його місцезнаходження. 

 

На підставі вищенаведеного та, керуючись статтями 12 та 14 Закону України “Про 

Антимонопольний комітет України”, статтями 48 і 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 5, 36 Правил розгляду 

заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила 

розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 

року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 

червня 1998 року № 169-р), зі змінами, адміністративна колегія Донецького обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Закрити провадження у справі № 03-26-11/2017. 

 

 

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 –  

голова відділення                                                О.М. Крамарь 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


