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Нікін Олександр Іванович

вул. Євгена Сверстюка23, оф. 1016 
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Щодо надання витягу з реєстру 
організацій колективного управління

Шановний Олександре Івановичу!

Мінекономрозвитку на Вашу заяву від 30.05.2019 № 30/05/19-1 в межах 
компетенції надає витяг з Реєстру організацій колективного управління станом 
на 31.05.2019 (додається) за формою, затвердженою наказом 
Мінекономрозвитку від 21.11.2018 № 1741 «Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру організації колективного управління», із зазначенням 
інформації про акредитацію організації колективного управління Громадська 
спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав».

Додатки: додаток 1 витяг з Реєстру на 3 арк.

З повагою

Директор деп 
інтелектуал^

ФедчишенаЮ.В.
596 67 67 (*3837)

артаменту 
ної власності

ДОКУМЕНТ СЕД

Дійсний з 12.11.

Валерій ЖАЛДАК
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Додаток 1

ВИТЯГ

з Реєстру організацій колективного управління

№4 31 травня 2019 р.

Організацію колективного управління:

Громадська спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав». 

включено до Реєстру організацій колективного управління:

6 лютого 2019 р.

Місцезнаходження організації колективного управління:

вул. Євгена Сверстюка 23, офіс 1016, м. Київ, Україна, 02002.

Відомості про засновників організації колективного управління:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УМИГ МЬЮЗИК» 03124, м. Київ 

вул. Миколи Василенка, будинок 7-А; Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МУН РЕКОРДС» 03087, м. Київ, вул. Іскрівська/Міцькевича, 

буд. 9/9; Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕСТ МЬЮЗІК» 03124,

м. Київ, в 

відповідальн 

Київ, вул

відповідальнісіпю «ФАЛЬОСА ФЕМЕЛІ ФЕКТОРІ» 04128, м. Київ вул. 

Газопровідні
г

Сфера, за яко

1) у  будь-якій

2) у  таких сф

\>л. Миколи Василенка, буд. 7-А; Товариство з обмеженою 

істю «АВТОРСЬКЕ АГЕНСТВО« ЧЕСНА МУЗИКА» 01011, м. 

Панаса Мирного, буд. 16/3; Товариство з обмеженою

5, буд. 87; Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЮНІВЕРСАЛ МЕДІА КОРПОРЕЙШН» 04119, м. Київ , вул. Зоологічна , буд. 

4-А, оф. 139.

но організація зареєстрована:

сфері добровільного колективного управління; 

іерах розширеного колективного управління:

- публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, 

включно з тини творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;



включно з 

кабельної ре

- право на 

фонограм 

виконань ч 

опублікова,

- право ну 

фонограм 

виконань,

- публічне Оповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, 

тимп творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім 

трансляції;

справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників 

відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у  т а  

публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у  них виконань, 

’Ах для використання з комерційною метою; 

справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників 

(відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у  т а  

деограм і зафіксованих у  них виконань, опубліковата для

використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції.

3) у  таких с ці ерах обоє ’язкового колективного управління:

- право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;

- репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків);

-  відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань,

зафіксованих 

аудіовізуал 

- кабельна 

крім прав орг>

у  фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також 

их творів та їх примірників;

ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, 

анізацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення. 

Сфера акредитації організації колективного управління:

озишреного колективного управління "право на справедливу 

спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

конання фонограм і зафіксованих у  них виконань чи публічну

У сфері р< 

винагороду, 

публічне вц,

1використай 

№ 912) 

Громадській 

урахуванням

демонстрант відеограм і зафіксованих у  них виконань, опублікованих для

з комерційною метою" (наказ Мінекономрозвитку від 29.05.2019

спілці «Українська ліга авторських та суміжних прав» з 

частин п ’ятої та шостої статті 12 Закону України «Про 

ефективне управління майновими правами правовласників у  сфері авторського 

права і (аО(р суміжних прав» не дозволяється здійснювати діяльність в інших



сферах роз 

акредитаї 

Строк ак|

З роки, з 

№ 912

иреного та обоє ’язкового колективного управління до моменту її 

порядку, установленому зазначеним Законом. 

итації:

05.2019, відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 29.05.2019

Директор
інтелекту

партаменту 
ної власності Валерій ЖАЛДАК


