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Асоціація підприємств інформаційних технологій України (далі – 
„АПІТУ”) засвідчує Вам свою повагу та звертається щодо наступного. 

M1 лютого 2M11 року Верховною Радою України було прийнято у 
першому читанні законопроект від 15.M6.2M1M № 652P „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського 
права і суміжних прав” (далі – „законопроект”). Вказаним законопроектом 
пропонується внести зміни до Закону України „Про авторське право та 
суміжні права”I а саме доповнити його статтею 25-1 „Відтворення 
примірників творів репрографічним способом”I а також внести зміни до 
статті 42I якими 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 приєднується до відкритого листа Інтернет 
асоціації України від 16.M6.2M11 № 162. 

Законопроектом фактично запроваджується новий вид збору за 
можливе використання в майбутньому ксерокопіювальноїI комп’ютерної 
техніки та матеріальних носіїв та носіїв для відтворення примірників творівI 
які є об’єктами авторського праваI який сплачуватиметься виробниками та 
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імпортерами вказаного обладнання у формі відрахувань (відсотків) 
уповноваженій організації колективного управління. Відповідно до 
законопроектуI порядок збору відрахувань цих відрахуваньI розмір та умови 
їх виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України. Слід зазначитиI що 
це є прямим порушенням ст. 92 Конституції УкраїниI згідно із якою ставки 
податків та зборів визначаються виключно законами УкраїниI а також 
пункту 4.2 статті 4 Податкового кодексу України: „ЗагальнодержавніI місцеві 
податки та збориI справляння яких не передбачено цим КодексомI сплаті не 
підлягають”. 

Пропоновані законопроектом зміни не забезпечать належного захисту 
авторських правI а лише призведуть до збільшення фінансового 
навантаження як на виробників та імпортерів високотехнологічного 
обладнанняI так і на кінцевих споживачів. 

З огляду на викладене у цьому листі та у листах ІнАУ від M2.MP.2M11 
№45-5PI від 16.M6.2M11 № 162I у листі АПІТУ від 14.MP.2M11 № M14/1I а також 
зважаючи на прогалини в законопроекті та його розбіжності із чинним 
законодавством УкраїниI що підтверджені висновком Головного науково-
експертного управління ВРУI 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      Юрій Пероганич 


