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Голові Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти
Полохалу В.І.
Щодо законопроекту № 6ROP від 1R.06.O010

Шановний Володимире ІвановичуI
Асоціація підприємств інформаційних технологій України (далі –
„АПІТУ”) засвідчує Вам свою повагу та звертається щодо наступного.
01 лютого O011 року Верховною Радою України було прийнято у
першому читанні законопроект від 1R.06.O010 № 6ROP „Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського
права і суміжних прав” (далі – „законопроект”). З метою ефективнішого
захисту авторських правI законопроектом пропонується внести зміни до
Закону України „Про авторське право та суміжні права”I а саме доповнити
його статтею OR-1 „Відтворення примірників творів репрографічним
способом”I а також внести зміни до статті 4O. Вказаними змінами
передбачається:
а) обов’язкова виплата винагороди власникам авторських прав та їх
представникам виробниками та імпортерами обладнання і (або) матеріальних
носіївI із застосуванням яких можна здійснити репрографічне відтворення
творів;
б) вказана у п. а винагорода повинна сплачуватися виробниками та
імпортерами обладнання і (або) матеріальних носіївI із застосуванням яких
можна здійснити репрографічне відтворення творівI через уповноважені
організації колективного управління.
АПІТУI висловлюючи позицію українських та зарубіжних виробниківI
а також імпортерів ІТ-товарівI відстоює принципи захисту авторських прав та
гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського
Союзу. ОднакI на нашу думкуI пропоновані законопроектом зміни не
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забезпечать досягнення покладених на них завданьI а лише призведуть до
збільшення фінансового навантаження як на виробників та імпортерів
інформаційних носіївI так і на кінцевих споживачів. Законопроектом
фактично запроваджується новий вид податкуI сплата якого покладається на
виробників та імпортерів ксерокопіювальноїI комп’ютерної техніки та
матеріальних носіїв для відтворення творів за можливе використання в
майбутньому вказаного обладнання та носіїв для відтворення примірників
творівI які є об’єктами авторського права. Як наслідокI прийняття вказаних
змін призведе до підвищення цін на більшість ІТ-товарів та послуг для
кінцевих споживачівI що сприятиме зростанню соціального напруження
серед населення.
Відповідно до законопроектуI виплата вказаної винагороди повинна
здійснюватися через уповноважені організації колективного управління.
ОднакI на сьогоднішній день такі організації не здатні забезпечити
дотримання права авторів і видавців творів на винагороду у разі
репрографічного відтворення примірників творівI оскільки часто не є
сумлінними представниками авторських прав та не мають належних
юридичних домовленостей із правовласниками. Пропоновані зміни
створюватимуть умови для збагачення посередниківI але не покращать
існуюче в Україні становище щодо захисту авторських прав.
Якщо слідувати логіці авторів законопроектуI то такий же вид збору
необхідно стягувати з виробників та імпортерів телевізорівI магнітолI
радіоприймачівI мобільних телефонів тощоI оскільки вказані засоби також
можуть бути використані для відтворення творівI що є об’єктами авторського
права.
З огляду на викладене вище та зважаючи на прогалини в законопроекті
та його розбіжності із чинним законодавством УкраїниI що підтверджені
висновком Головного науково-експертного управління ВРУI вважаємоI що
пропоновані законопроектом зміни є передчасними та потребують
системного доопрацювання. ЗокремаI необхідно передбачити ефективний
механізм автоматичного перерахування авторам творівI які є об’єктами
авторського права винагородиI що буде сплачена виробниками та
імпортерами інформаційних носіїв.
У зв’язку з цимI АПІТУ просить Вас не підтримувати законопроект
від 1R.M6.OM1M № 6ROP „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав”.
З повагоюI
Генеральний директор АПІТУ
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