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 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів: 

публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми - публічне одноразове чи 

багаторазове представлення публіці у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які 

не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, аудіовізуального твору чи 

зафіксованого у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зображень; 

публічний показ - будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, 

фонограми, відеограми, передачі організації мовлення безпосередньо або на екрані за 

допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по 

кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути 

присутніми особи, які не належать до кола сім’ї чи близьких знайомих цієї сім’ї особи, яка 

здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час 

або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми 

означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без 

дотримання їх послідовності); 

публічне сповіщення (доведення до загального відома) - передача в ефір за допомогою 

радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі з використанням 

супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи 

підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, 

виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм 

організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою 

кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної 

передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті; 

організація колективного управління (організація колективного управління майновими 

правами) - організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку; 

Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою 

1. Допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких 

опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких 

зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи 

опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників: 

а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми 

або її примірника; 



б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх 

примірниках, в ефір; 

в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх 

примірниках, по проводах (через кабель). 

2. Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині 

першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються 

визначеними Установою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані 

кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, 

на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями 

колективного управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється 

відповідною організацією колективного управління у таких пропорціях: виконавцям - 50 

відсотків, виробникам фонограм (відеограм) - 50 відсотків. 

3. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині 

першій цієї статті, порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України. 

4. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати 

організаціям, зазначеним у частині другій цієї статті, точні відомості щодо їх використання, 

необхідні для збирання і розподілу винагороди. 
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