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Шановний Дмитро Андрійовичу!

За результатами засідання Комітету Верховної Ради України з питань 
економічного розвитку від 01.12.2021 року було прийнято рішення 
рекомендувати Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в 
цілому з техніко юридичним доопрацюванням проект Закону України «Про 
ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 
авторського права і (або) суміжних прав» щодо забезпечення збору доходу від 
прав організаціями колективного управління (реєстраційний номер 5572 від 
27.05.2021).

Як народний депутат України неодноразово наголошувала на 
негативних наслідках прийняття законопроекту 5572, а також подавала 
відповідні пропозиції і поправки до проекту, які нажаль не були підтримані на 
засіданні Комітеті.

В той же час, зазначаю, що під час розгляду даного проекту в залі 
Верховної Ради України звертатиму увагу всіх народних депутатів України на 
наступне.

Законопроектом реєстраційний номер 5572 скасовуються акредитації 
організацій колективного управління, які відбулись ще в грудні 2020 року і 
затягувалися 9 місяців Міністерством економічного розвитку України. Ці 
організації збирають і розподіляють авторську винагороду. Завершена 
акредитація робить обов’язковою сплату роялті. Самі великі користувачі 
авторських прав-телеканали, радіо-холдинги і фестивалі не прагнуть 
сплачувати авторську винагороду, і доки Міністерство економічного розвитку 



України затягувало акредитацію, зазначені суб’єкти медійного простору це 
робили цілком законно. 

Протягом цих 9 місяців «простою» організації колективного управління 
не сплачували авторам музичних творів (не доплатили) приблизно 100 млн. 
грн., а тепер акредитація (згідно до Реформи колективного управління 2018 р.) 
завершена, і вже слід починати виплату належного роялті виконавцям. 

Проект Закону України «Про ефективне управління майновими правами 
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо 
забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління 
(реєстраційний номер 5572 від 27.05.2021):

- відкидає індустрію у 2018 рік та відміняє акредитації згідно Реформи 
колективного управління 2018 р., процес проведення яких і так тривав більш 
ніж 2 роки;

- відкриває можливості для демпінгу і надає змогу користувачам не 
платити авторську винагороду взагалі.

Разом з тим, відповідно до Законів України «Про статус народного 
депутата України» та «Про комітети Верховної Ради України» надаю свою 
окрему думку (про що було повідомлено мною під час засідання Комітету) 
щодо законопроекту реєстраційний номер 5572 від 27.05.2021, а саме:

«І. внести зміни до пункту 32 розділу VI  «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про ефективне управління майновими правами 
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», виклавши 
його в такій редакції: «32. У разі відсутності організацій колективного 
управління, акредитованих у сферах, передбачених абзацами четвертим і 
п’ятим частини п’ятої статті 12 цього Закону організації колективного 
управління, внесені до Реєстру організацій колективного управління, мають 
право здійснювати добровільне колективне управління майновими правами 
правовласників у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини 
п’ятої статті 12 цього Закону, згідно із тарифами, що визначаються в договорах 
між належною організацією колективного управління та користувачами творів 
з каталогу такої організації колективного управління, без застосування 
порядку встановлення тарифів, передбаченого статтею 20 цього Закону».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення законопроекту

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування.

2. З моменту набрання чинності цим Законом визнаються такими, що не 
відбулися, оголошені на момент набрання чинності цим Законом конкурси на 



визначення акредитованої організації колективного управління у сферах, 
визначених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 12 Закону 
України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у 
сфері авторського права і (або) суміжних прав», а також втрачають чинність 
відповідні рішення Установи про акредитацію організації колективного 
управління та рішення комісії з акредитації організацій колективного 
управління, які були прийняті у визначених сферах до моменту набуття 
чинності цим Законом.

3. Внести зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214 із наступними 
змінами):

пункт «г» частини другої статті 52 викласти в такій редакції:

…

г) виплату компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 100 000 
мінімальних місячних заробітних плат за кожне порушення і в такому випадку 
застосуватиметься той розмір щодо однієї мінімальної місячної заробітної 
плати, який був встановлений та діяв на момент вчинення відповідного 
порушення;

…».

Враховуючи вищевикладене та відповідно до порівняльної таблиці, яка 
розглядалася на засіданні Комітету з питань економічного розвитку 01 грудня 
2021 року, пропоную враховувати правки № 8, 24, 28.

Також зазначаю, що наполягатиму на підтримці даних правок при 
розгляді та голосуванні народними депутатами України законопроекту в залі 
Верховної Ради України.

З повагою,
Народний депутат України                   Людмила Буймістер
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