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Всеукраїнська асоціація операторів
кабельного
телебачення
і
телеінформаційних мереж
вул. Ентузіастів, 11, м. Київ, Україна, 02154
Щодо надання роз’яснення

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України (далі – Мінекономіки) розглянуло звернення аналогічного змісту від
19.03.2020 № 09 та № 10, які надійшли від Всеукраїнської асоціації операторів
кабельного телебачення і телеінформаційних мереж, та в межах компетенції
повідомляє наступне.
Стаття 20 Закону України «Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»
(далі – Закон № 2415) детально врегульовує процедуру переговорів між
акредитованою організацією колективного управління та користувачами щодо
встановлення остаточних тарифів винагороди за використання об’єктів
авторського права і (або) суміжних прав у відповідній сфері.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71 «Про
затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з
комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» жодним
чином зазначену вище процедуру не регулює, тому її можливе призупинення не
може призупинити переговори щодо встановлення остаточних тарифів
винагороди між акредитованою організацією у сфері обов’язкового
колективного управління «кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних
програм (передач) мовлення» та користувачами (їх асоціаціями, об’єднаннями),
зареєстрованими для переговорів у цій сфері.
Разом з тим, у зв’язку із забороною проведення всіх масових
(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та
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інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню
на території України коронавірусу COVID-19» (із змінами), Мінекономіки
сприяло забезпеченню можливості продовження переговорів щодо
встановлення остаточних тарифів винагороди у сфері обов’язкового
колективного управління «кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних
програм (передач) мовлення» для застосування громадською спілкою «Коаліція
аудіовізуальних і музичних прав» за допомогою засобів електронного зв’язку
(за посиланням: https://groups.google.com/d/forum/cable-retransmission-tariffsKAMP), про що було повідомлено учасників відповідних переговорів листом
Мінекономіки від 23.03.2020 № 2301-05/20251-09.
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