ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність організації колективного управління за 2020 рік

СПІЛКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН «АСОЦІАЦІЯ З
УПРАВЛІННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ
«АРМА-УКРАЇНА»
_________31.12.2020р._______
(дата складення звіту)

_____м. Київ_______
(місце складення звіту)

______06.01.2021р.________
(дата оприлюднення звіту
на веб-сайті організації)

1. Відомості про двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими
організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними
організаціями
1.1. На початок звітного періоду
I. Договори, укладені з іноземними організаціями
№

Сторона договору

Дата набрання
чинності договором

Строк дії
договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання
(відтворення), публічний
показ, виконання,
демонстрація,
комерційний прокат

31 липня 2017 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання (відтворення),
публічний показ,
виконання, демонстрація,
комерційний прокат

20 червня 2017 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання (відтворення),
публічний показ,
виконання, демонстрація,
комерційний прокат

04 квітня 2018 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне

1

2

3

4

SUISSIMAGE 01 лютого 2014 року
швейцарська спілка
авторів аудіовізуальних
творів

AIPA - словенська
організація управління
аудіовізуальними
правами

OAZA - чеська
організація управління
аудіовізуальними
правами

ACTORES

1

копіювання (відтворення),
публічний показ,
виконання, демонстрація,
комерційний прокат

Sociedad Colombiana De
Gestion

5

MTU ARMA ESTONIA

01 січня 2016 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання (відтворення),
публічний показ,
виконання, демонстрація,
комерційний прокат

II. Договори, укладені з іншими організаціями
№

Сторона договору

Дата набрання
чинності договором

Строк дії
договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

1

Всеукраїнська
громадська організація
«Сінема»

2

Всеукраїнська
громадська організація
«Всеукраїнське
Агентство Авторських
Прав»

3

4

01 лютого 2016 року на невизначений
термін

права на кабельну
ретрансляцію об’єктів
авторських і суміжних
прав

01 січня 2018 року

31 грудня 2018,
автоматично
пролонгується
на кожен
наступний
календарний рік

права на кабельну
ретрансляцію об’єктів
авторських і суміжних
прав

ПО «УЛАСП»

01липня 2018 року

безстроково

Виконання, фонограми,
об’єкти авторських прав,
публічне виконання,
ретрансляція

ГС «УМА»

30 вересня 2019 року

безстроково

Аудіовізуальні твори,
приватна копія

1.2. На кінець звітного періоду
I. Договори, укладені з іноземними організаціями
№

Сторона договору

Дата набрання
чинності договором

Строк дії
договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

01 лютого 2014 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання
(відтворення), публічний
показ, виконання,
демонстрація,
комерційний прокат

31липня 2017 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання
(відтворення), публічний
показ, виконання,
демонстрація,
комерційний прокат

20 червня 2017 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання
(відтворення), публічний
показ, виконання,
демонстрація,
комерційний прокат

04 квітня 2018 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання
(відтворення), публічний
показ, виконання,
демонстрація,
комерційний прокат

MTU ARMA ESTONIA

01 січня 2016 року

до розірвання
сторонами

Публічне сповіщення,
кабельна ретрансляція,
збори за приватне
копіювання
(відтворення), публічний
показ, виконання,
демонстрація,
комерційний прокат

AGICOA

02 жовтня 2020 року

SUISSIMAGE швейцарська спілка
авторів аудіовізуальних
творів

AIPA - словенська
організація управління
аудіовізуальними
правами

OAZA - чеська
організація управління
аудіовізуальними
правами

ACTORES
Sociedad Colombiana De
Gestion

5

6

невизначений
Публічне сповіщення,
термін, до
кабельна ретрансляція,
розірвання
збори за приватне
сторонами
копіювання (відтворення)

3

II. Договори, укладені з іншими організаціями
№

2

1

Всеукраїнська
громадська організація
«Сінема»

2

Всеукраїнська
громадська організація
«Всеукраїнське
Агентство Авторських
Прав»

3

4

3

4

5

01 лютого 2016 року на невизначений
термін

права на кабельну
ретрансляцію об’єктів
авторських і суміжних
прав

01 січня 2018 року

31 грудня 2018
року,
автоматично
пролонгується
на кожен
наступний
календарний рік

права на кабельну
ретрансляцію об’єктів
авторських і суміжних
прав

ПО «УЛАСП»

01 липня 2018 року

безстроково

Виконання, фонограми,
об’єкти авторських прав,
публічне виконання,
ретрансляція

ГС «УМА»

30 вересня 2019 року

безстроково

Аудіовізуальні твори,
приватна копія

2. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління, щодо
використання таких доходів
2.1. На початок звітного періоду
I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління
№

Сума зібраних
доходів від прав

Категорія прав

Сфера
Предмет договору
використання прав

1

2

3

4

5

1

---

---

---

---

2

---

---

---

---

Усього

---

---

---

---

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління
№

Сума доходів від Сума доходів від прав, перерахованих Сума доходів від
прав, розподілених
іншим організаціям колективного
прав, використаних
правовласникам
управління
на інші цілі
4

сума

сфера використання
прав

1

2

3

4

5

1

---

---

---

---

2

---

---

---

---

Усього

---

---

---

---

2.2. На кінець звітного періоду
I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління
№

Сума зібраних
доходів від прав

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Предмет договору

1.

1 671 351,71

Майнові авторські
права

Кабельна
ретрансляція

Аудіовізуальні
твори

2.

326 554,40

Майнові авторські
права

Публічний показ

Аудіовізуальні
твори, виконання,
фонограми

3.

36 000,00

4.

1 282 488,39

Майнові авторські
права

Приватне
копіювання

Аудіовізуальні
твори

Усього

3 316 394,50

---

---

---

Майнові авторські та Розповсюдження
суміжні права

Аудіовізуальні
твори

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління
№

Сума доходів від Сума доходів від прав, перерахованих Сума доходів від
прав, розподілених
іншим організаціям колективного
прав, використаних
правовласникам
управління
на інші цілі
сума

сфера використання
прав

1

2

3

4

5

1.

1 212 904,44

163 904,47

Кабельна ретрансляція

---

5

2.

149 500,00

149 500,00

Публічний показ,
розповсюдження

3.

1 560 220,23

---

Приватне копіювання

Усього

2 922 624,70

313 404,47

---

---

---

3. Відомості про відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому числі
з аналогічними іноземними організаціями
3.1. На початок звітного періоду
I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління
№

Сума отриманих
коштів

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Найменування організації,
від якої отримано кошти

1

2

3

4

5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1.
2.
Усього

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління
№

Сума виплачених
коштів

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Найменування організації,
якій виплачено кошти

1

2

3

4

5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1.
2.
3.
Усього

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від
прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління

6

№

Сума утриманих
коштів

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Найменування організації,
якій виплачено кошти

1

2

3

4

5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1.
2.
3.
Усього

IV. Суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав
іншими організаціями колективного управління
№

1
1.
2.
Усього

Сума утриманих
коштів

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Найменування організації,
яка утримала кошти

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

V. Суми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного
управління і розподілені безпосередньо правовласникам
№

Сума коштів, що належать до
виплати

Категорія прав

Найменування
організації, яка утримала
кошти

1

2

3

4

Усього

---

---

---

3.2. На кінець звітного періоду
I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління
№

Сума отриманих Категорія прав
коштів

Сфера використання
прав

Найменування
організації, від якої
отримано кошти
7

1

2

3

4

5

1.

920 171,74

Майнові
Приватне копіювання
авторські права

ВГО «ВААП»

2.

362 316,65

Майнові
Приватне копіювання
авторські права

ГС «УМА»

3.

1 628 927,68

Майнові
авторські права

Кабельна
ретрансляція

ГС «КАМП»

Усього

2 911 416,07

---

---

---

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління
№

Сума виплачених Категорія прав
коштів

Сфера використання
прав

Найменування
організації, якій
виплачено кошти

1

2

3

4

5

1.

163 904,47

Майнові
авторські права

Кабельна
ретрансляція

ВГО «СІНЕМА»

2.

131 300,00

Майнові
авторські права

Публічний показ

ВГО «ВААП»

3.

18 200,00

Майнові
авторські та
суміжні права

Публічний показ

ПО «УЛАСП»

Усього

313 404,47

---

---

---

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від
прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління
№

1
1.

Сума утриманих Категорія прав
коштів

Сфера використання
прав

Найменування
організації, якій
виплачено кошти

2

3

4

5

18 211,61

Майнові
авторські права

Кабельна
ретрансляція

ВГО «СІНЕМА»

8

2.

6 910,53

Майнові
авторські права

Публічний показ

ВГО «ВААП»

Усього

25 122,14

---

---

---

IV. Cуми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав
іншими організаціями колективного управління
№

Сума утриманих Категорія прав
коштів

Сфера використання
прав

Найменування
організації, яка
утримала кошти

4

5

1

2

3

1.

93 907,97

Майнові
Приватне копіювання
авторські права

ВГО «ВААП»

2.

90 579,16

Майнові
Приватне копіювання
авторські права

ГС «УМА»

3.

70 704,71

Майнові
авторські права

Кабельна
ретрансляція

ГС «КАМП»

Усього

255 191,84

---

---

---

V. Суми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного
управління і розподілені безпосередньо правовласникам
№

Сума коштів, що належить
до виплати

Категорія прав

Найменування організації,
яка утримала кошти

1

2

3

4

Усього

---

---

---

4. Відомості про розподіл і виплату організацією колективного управління доходів від
прав
4.1. На початок звітного періоду
I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників
№

Загальна сума
розподілених доходів
від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

9

1.
Усього

---

---

---

---

---

---

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам
№

Загальна сума
виплачених доходів від
прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

Усього

---

---

---

III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам
коштів
№

Загальна сума
нерозподілених коштів

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Фінансовий рік, в
якому зібрано
кошти

1

2

3

4

5

---

---

---

---

Усього

---

---

---

---

№

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1.

1
1.
2.
Усього

4.2. На кінець звітного періоду
I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників
№

Загальна сума
розподілених доходів
від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

10

1.

1 212 904,44

Майнові авторські
права

Кабельна ретрансляція

2.

149 500,00

Майнові авторські
і суміжні права

Публічний показ

3.

1 560 220,23

Майнові авторські
права

Приватне копіювання

Усього

2 922 624,70

---

---

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам
№

Загальна сума
виплачених доходів від
прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

1.

488 904,47

Майнові авторські
права

Кабельна ретрансляція

2.

149 500,00

Майнові авторські
і суміжні права

Публічний показ

3.

1 560 220,23

Майнові авторські
права

Приватне копіювання

Усього

2 198 624,70

---

---

III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам
коштів
№

Загальна сума
Категорія прав
нерозподілених коштів

1

2

1.

276 690,57

Майнові авторські Публічний показ
права

2020 рік

23 400,00

Майнові авторські Розповсюдження
права

2020 рік

124 176,91

Майнові авторські
права

2020 рік

2.

3.

3

Сфера
Фінансовий рік, в
використання
якому зібрано
прав
кошти
4

Кабельна
ретрансляція

5

11

4.

5821,72

Майнові авторські
права

Приватне
копіювання

2019 рік

Усього

430 089,20

---

---

---

№

Загальна сума
невиплачених коштів

Категорія прав

1

2

3

4

5

1.

1 572 176,91

Майнові авторські
права

Кабельна
ретрансляція

2020 рік

2.

276 690,57

Майнові авторські Публічний показ
права

2020 рік

23 400,00

Майнові авторські Розповсюдження
права

2020 рік

4.

5 821,72

Майнові авторські
права

Приватне
копіювання

2019 рік

Усього

1 154 089,20

---

---

---

3.

Сфера
Фінансовий рік, в
використання
якому зібрано
прав
кошти

5. Відомості про причини наявності нерозподілених і невиплачених коштів та про заходи,
здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації правовласника,
якому мають бути розподілені та виплачені кошти
5.1. На початок звітного періоду
I. Відомості організації колективного управління про причини наявності
нерозподілених коштів
№

Сума
нерозподілених
коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути
розподілені кошти

1

2

3

---

---

---

---

1.
Усього

II. Відомості організації колективного управління про причини наявності
невиплачених коштів
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№

Сума
невиплачених
коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути
виплачені кошти

1

2

3

---

---

---

---

1.
Усього

5.2. На кінець звітного періоду
I. Відомості організації колективного управління про причини наявності
нерозподілених коштів
№

Сума
нерозподілених
коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути
розподілені кошти

1

2

3

1.

430 089,20

Відправлено інформацію на ідентифікацію правовласників та
пошук в електронних системах, зокрема, Вікіпедія, IMDb,
запити до інших організацій колективного управління

Усього

430 089,20

---

II. Відомості організації колективного управління про причини наявності
невиплачених коштів
№

Сума
невиплачених
коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути
виплачені кошти

1

2

3

1.

724 000,00

Підготовлені та відправлені правовласникам проекти договорів
на виплату коштів та запити щодо підтвердження повноважень

2.

430 089,20

Відправлено інформацію на ідентифікацію правовласників та
пошук в електронних системах, зокрема, Вікіпедія, IMDb,
запити до інших організацій колективного управління

Усього

1 154 089,20

---

6. Відомості про використання сум, утриманих організацією колективного управління, з
обґрунтуванням та розрахунком цих сум
13

6.1. На початок звітного періоду
I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією
колективного управління
№

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо
витрати є непрямими або такими,
що не можуть бути віднесені до
жодної з категорій прав)

1

2

3

4

Усього

---

---

---

II. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління
в частині безпосереднього управління правами
№

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо
витрати є непрямими і такими, що
не можуть бути віднесені до
жодної з категорій прав)

1

2

3

4

Усього

---

---

---

III. Відомості про всі операційні та фінансові витрати організації колективного
управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг
№

Сума витрат

Призначення витрат

1

2

3

Усього

---

---

IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що використовуються
для покриття витрат
№

Сума витрат

Ресурси організації колективного управління для покриття
витрат

1

2

3

Усього

---

---

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до
наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному
році
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№

Прізвище, ім’я, по Посада або інший статус учасника
із зазначенням виду органу
батькові
(наглядовий, виконавчий)

Розмір матеріального
забезпечення

1

2

3

4

Усього

---

---

---

VI. Відомості про вирахування доходів від прав, що здійснюються організацією
колективного управління
№

Сума вирахувань
з доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання
прав

Цілі вирахувань

1

2

3

4

5

Усього

---

---

---

---

6.2. На кінець звітного періоду
I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією
колективного управління
№

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати є
непрямими або такими, що не можуть бути
віднесені до жодної з категорій прав)

1

2

3

4

1.

581 883,81

Майнові авторські і
суміжні права

Витрати в частині безпосереднього
управління правами

2.

299 538,90

Майнові авторські і Витрати на соціальні, культурні та освітні
суміжні права потреби, інформаційно-просвітницькі заходи

Усього

881 422,71

---

---

I. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління
в частині безпосереднього управління правами
№

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати є
непрямими і такими, що не можуть бути
віднесені до жодної з категорій прав)

1

2

3

4
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1.

581 883,81

Майнові авторські і
суміжні права

Склад витрат:
-

-

-

-

-

Усього

581 883,81

фонд заробітної плати (включно з
податками) на утримання 3-х
штатних одиниць протягом 12
місяців;
оплата відряджень;
оренда офісу, комунальні платежі,
та операційні витрати (Інтернет,
телефон);
оплата за надання послуг з
адміністрування, переробки вебсайту;
оплата за надання послуг із
здійснення моніторингу програм
телепередач
та
опрацювання
електронних звітів користувачів;
витрати та адвокатські послуг;
загальнообов’язкові податки та і
збори

---

---

III. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного
управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг
№

Сума витрат

Призначення витрат

1

2

3

1.

299 538,90

Витрати на соціальні, культурні та освітні потреби,
інформаційно-просвітницькі заходи

Усього

299 538,90

---

IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що
використовуються для покриття витрат
№

Сума витрат

Ресурси організації колективного управління для покриття
витрат

1

2

3

1.

581 883,81

Збір за управління

2.

299 538,90

Спеціальний фонд (15%) для надання соціальних, культурних,
освітніх послуг своїм членам та іншим правовласникам або в
інтересах творчої громадськості (здійснення інформаційно16

просвітницьких заходів з метою підвищення обізнаності та
поваги до інтелектуальної власності, необхідності її захисту)
Усього

881 422,71

---

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до
наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному
році
№

Прізвище, ім’я, Посада або інший статус учасника
із зазначенням виду органу
по батькові
(наглядовий, виконавчий)

Розмір матеріального
забезпечення

1

2

3

4

1.

Семешко Роман
Олексійович

Виконавчий директор

71 464,95

---

---

Усього

(оплата праці за січень –
вересень 2020)
71 464,95

VI. Вирахування, що здійснюються з доходів від прав організацією колективного
управління
№

Сума вирахувань
з доходів від
прав

Категорія права

Сфера використання
права

Ціль вирахування

1

2

3

4

5

1.

334 270,33

Майнові авторські і Кабельна ретрансляція Збір за управління
правами та на
суміжні права
спеціалізований
фонд (15%) для
надання
соціальних,
культурних
послуг, здійснення
інформаційнопросвітницьких
заходів

2.

12 600,00

Майнові авторські і
суміжні права

Розповсюдження

Збір за управління
правами та на
спеціалізований
фонд (15%) для
надання
соціальних,
культурних
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послуг, здійснення
інформаційнопросвітницьких
заходів
217 105,94

Майнові авторські і
суміжні права

317 446, 53

Майнові авторські і Приватне копіювання Збір за управління
правами та на
суміжні права
спеціалізований
фонд (15%) для
надання
соціальних,
культурних
послуг, здійснення
інформаційнопросвітницьких
заходів

3.

4.

Усього

881 422,71

Публічний показ

---

Збір за управління
правами та на
спеціалізований
фонд (15%) для
надання
соціальних,
культурних
послуг, здійснення
інформаційнопросвітницьких
заходів

---

---

7. Випадки відмови організації колективного управління від укладення договорів з
користувачами
7.1. На початок звітного періоду
№

Користувач

Дата й інші
Сфера використання
Дата й інші реквізити
реквізити
прав, за якою
документа, яким організація
документа, яким
пропонувалося
колективного управління
було направлено
повідомила користувача про
укласти договір
пропозицію про
відмову від укладення
договору, із зазначенням
укладення договору
підстави відмови

1

2

3

4

5

---

---

---

---
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7.2. На кінець звітного періоду
Дата й інші
Сфера використання
Дата й інші реквізити
реквізити документа,
прав, за якою
документа, яким
яким було
пропонувалося
організація колективного
направлено
управління повідомила
укласти договір
пропозицію про
користувача про відмову
від укладення договору, із
укладення договору
зазначенням підстави
відмови

№

Користувач

1

2

3

4

5

---

---

---

---

8. Відомості про організаційно-правову форму та структуру організації колективного
управління
8.1. На початок звітного періоду
№

Організаційно- Відомості про загальні збори Відомості про Відомості про
Інші
наглядовий
виконавчий відомості
правова форма
про
орган
орган
структуру

1

2

3

4

5

6

1

СПІЛКА
ОБ'ЄДНАНЬ
ГРОМАДЯН

Генеральна Асамблея
Асоціації

Правління
Асоціації у
складі:

Виконавчий
директор
Асоціації

---

(Громадська
спілка)

Члени Асоціації у складі:

Колесников
Семешко
ГРОМАДСЬКА
Дмитро
ОРГАНІЗАЦІЯ
Роман
Володимирович
«АСОЦІАЦІЯ
Олексійович
Масліков
ПРОДЮСЕРІВ УКРАЇНИ»;
Денис
ГРОМАДСЬКА
Олександрович
ОРГАНІЗАЦІЯ «КОАЛІЦІЯ
ВИКОНАВЦІВ ТА
Гронський
ПРОДЮСЕРІВ УКРАЇНИ»; Володимир
Петрович
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА
ГРОМАДСЬКА
Гандзюк Юрій
ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛІГА
Михайлович
АУДІОВІЗУАЛЬНИХ
ПРАВОВЛАСНИКІВ»
Рома Ігор
Геннадійович
Шевцов Олег
Олександрович
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8.2. На кінець звітного періоду
№

Організаційноправова форма

Відомості про
загальні збори

1

2

3

4

5

6

1

СПІЛКА
ОБ'ЄДНАНЬ
ГРОМАДЯН

Генеральна Асамблея
Асоціації

Правління
Асоціації у
складі:

Виконавчий
директор
Асоціації

---

Колесников
Дмитро
Володимирович

Семешко

(Громадська
спілка)

Члени Асоціації у
складі:
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«АСОЦІАЦІЯ
ПРОДЮСЕРІВ
УКРАЇНИ»;
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«КОАЛІЦІЯ
ВИКОНАВЦІВ ТА
ПРОДЮСЕРІВ
УКРАЇНИ»;

Відомості про
Відомості про
наглядовий орган виконавчий
орган

Інші
відомості
про
структуру

Роман
Олексійович

Масліков Денис
Олександрович
Гронський
Володимир
Петрович
Гандзюк Юрій
Михайлович
Рома Ігор
Геннадійович

ЧЕРНІГІВСЬКА
Шевцов Олег
ОБЛАСНА
Олександрович
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛІГА
АУДІОВІЗУАЛЬНИХ
ПРАВОВЛАСНИКІВ»
9. Інші відомості про діяльність організації колективного управління

Додатки:
1. Спеціальний звіт на __1__ арк.
2. Аудиторський звіт на __5__ арк.
Рішення загальних зборів про затвердження щорічного звіту організації колективного
управління
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n periouax

7 538,90

HaIaHng MeroAr4r{Hoi ra npanonoi (ropu4rauHoi)

14 000,00

(rpn.)

i:auii

AonoMorr.r perioua"ntH14 M npeAcraBHH KaM opran
a qacrr4Hi s.{ificHeuuq saxoAie ra rrpoBeAeHHf,

uepenipox [toAo Aorpr{MaHHfl Kopr{cryB aqaMr4
3aKoHoAaBcrBa B cS epi i ure,rexryalru oi ar acu ocri
3.

HaAanHs

coqialrnnx nocnyr

r{JreHaM

Acoqiaqii

a6o za

152 000.00

HanprMztMl.r, BI,I3Har{eHuvn piurenunnt u opraH i n

ynpaeniHus Acoqiarlii, n rouy .{ucri

-

niarpnnaxa

:

Aigllsocri fC <Koa,riqis

ayaionisyanrsnx i My3r.rrrHr4x rrpaB) e qacluHi
lorrynrpH3auii saxoHHofo BLrr(opt4 craHHt
o6'errin aBTopcbKr.rx i cynriNur4x rrpaB,
AiurHocri OKY n c$epi o6oe's:xonoro
KoJreKTr,rBHoro ynpaBnisHs ra yKnaAeHHq
Aoronopin is uponafi4epaMr4 nporpauHoi
4.

nocJlvtrr
fli4rpnrr,rxa Aisllsocri qJreHcbKr.rx oprau isaui fi , n
tOlr.ty

-

126 000.00

uuCli:
t{OO <Jlira Ayaioni:yanrnux
flpanonnacnnKis) uoAo rrpoBeneHHs
npoceirHuqrrcnx iu$oplraqifi Hr.rx :axoAi
r"peuiurin .qnfl npaBoBracHUKie ra
MoAepHi3auiro se6-cafi

e.

ry

Bcroro: 299 538'90 (gnicri AeBqHocro AeBflTb rrrcflq rqrcor rpnArrflTb nicirvr) rpu. 90 rcou.

Bunonanqufr Arperffop
COf <Acorriaqiq (APMA-YrcpaiHa

P.O.Cevreruxo

1

-\ h,

I

?tr=

Ilolrep pee crparrii 4260 e Pcecrpi algruopia ra cy5't rrie ay,.lnrrpcr,noi
Jiq-[ruoc'li. porqi",r <fly6'r'x-r'lr iryJrrropcstui .1rl-rtrroc ri, xrii lraror.l upaao
rrpoBoilrrrrr o6os'r'ixoBrrii al,Irrr rfiuarrcoaoi :lsirrroc'ri>i

OarpilcTB0 3 ooftcaetJot{) Bl,tnoBltri_1Lt1101.rc

(BCECBIT-AYAUT)

sr';r. Kotuparror,ia, 4, x. 266
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u, Kuin, Vxpaiua,

+18 044 227

0,1201

7l
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+t8 067 159 "t9 0.1
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BrT HE3AJIEXHOf O AyAI4TOPA
FL{JAHH-tr OETPyHTOBAHOI BTTEBHEHOCTI IIIOAO BIAOMOCTEfr ,
3 \3H.{IIEHI,IX BIAIOBIAHO AO BI4MO| IIYHKTIB 1-8 IIACTILHW3 CTATTI 11 3AKOHY
}1P.{IHI4 ([IPO EOEKTI4BHE YIIPABJIIHH.g MAfrHOBI'IMI'T TIPABAMI4 TIPABOBJIACHI{KIB
) coEpl ABTOPCbKO|O IIPABA I (AEO) CYMIXHI,IX fIPAB)
) uoprqHoMy 3BrTr rrpo nHIbHrcTb opfAHI3AIIri KOJTEKTT4BHOTO yTTPABJIIHIUI
3

I

CIII"IKI{ OE'€AHAHb IPOMAA.flH (ACOIIIAUIfl
I[P-{BAMI{ (APMA-YKPAIHA) 3A, 2O2O PIK
i- :;arr Cninxu
'.

I

o6'e.4Hauu fpoMa.[.qH

3

yIIPABJIIHILfl AyAIOBI3YAJIbHIIMII

<Acouiauii: ynpaariHrla ayaioni:ya-nrHHMH

i,,r icrepcrey po3BHrKy ercoHon,t i xu. ropri e,r i

ra

c in

npaBaMLr

<APMA-VKPAiHA,)

bcbKofo rocnoAapcrBa

HAOPMAUIfl IIPO TIPEAMET 34BAAIIHfl

l-ir cx,raAeHo 3a pe3ynbraraMu BHKoHaHHT 3aBAaHHs TOB (BCECBIT-AyAI4T> Ha niAcraei AoroBopy 3
,lri-rxorc o6'eAHaHs rpoMaAsH <Acouiaqil s ynpae,riuus ayAioBi3yaJrblvtMtt npaBaMu (APMA-yKPAIHA))
{'.f,-r efP[OY: 3'/931554; rura 3arvey n e4nHoMy AepxaBHoMy pe€crpi npo npoBeAeHHq 4epxanuoi
:ee crpaqii Aara Aep)KanHoi peecrpallii: 03. I I .20 I I p.; vicqe:HaxoA)KeHHl: Bynlrut [runrpincurca, 6yAuaorc 46,
'.r- Kule, 01054, VxpaIHa) ra y eignoeiAHocri Ao:
3arcoHy Yrcpalnu npo ayAur $iuaucoeoi seirHocri ra ayAuropcsry AirruHicrs> siA 31.12.2017 p.

Is 2258-VIII;

MixHapogHofo craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHc BneBHeHocri 3000 <3aeAaHHs 3 HaAaHHr nnesHeHocri,

€ ayAHroM rrH orrrAoM icropuuHoi $inancoeoi iH$opnaauiT (neper,uHyrvir)>>
MC3HB 3000).
u1o He

Ileir :air rrricrurs pe3ynbrarrl

-

(Ha4ani

o6rpyuronaHol eneeHeHocri rqoAo siAoN{ocrefi,
3axoHy Vrcpainu <flpo e$exrnBHe ynpanriHHr

Br4KoHaHHfl 3aBAaHHr 3 HaAaHHfl

lf3HaqeHHX aiAnoeiAlro Ao BHMor

nyuxrin 1-8 qacrnHu

3

y cSepi aeropcbKoro npaBa i(a6o) cyrraixHux rpaB) eia 15.05.20 l8 p.
l-115-VIII y Ulopivuonay:eiri npo 4irrsHicru opraHieauii rcorercrnBHoro ynpasriuur Cninxn o6'eAuaHs
rper\ro.xrH <Acolliauii: ynpaoriHHr ayaioai:ya,rbHuMH npaBaMH (APMA-yKPAIHA) (Ha4a,'ri - 3avosHun) :a
pix. uro gaKiHqagcl 3l rpyaHr 2020 porcy, i eKnroqae eiAoNaocri (cranonr Ha roqaroK ra rciueqs ssirHoro
repiory) npo:
rrairHoehN,r4 rrpaBaMh rrpaBoBnacHrarcie

)

-\

ABocropoHHi ra 6ararocropoHui AoroBopH opraHisaqiT: iuruuprn oprar-ri:arlirMH KoreKruBHoro
ynpaeriHHr, y roMy .rucri s auaroriqsuvn iHo:evHnnn opraui:aqiqrr{H (Hasna cropiu, Aara Ha6paHnr
vr.rHHocri, crporc aii, npeAMer goroeopy);
AoxoAu ei4 npae, :i6paui opraHi:aqielo, 3 po3noAi,ro^a sa rcareropirnu npae i c$epauu BHKophcraHHt
rpaB, Ipo BHKopHcraHHr raKHX AoxoAie (posno4in ttpaBoBJracHnKaM, nepepaxyBaHHr iuLluu
opraHisaqirM KoJTeKTH BHono ynpaBrr i u ur, en rcophcraHHr Ha i H uL i qi:r i);
eiAHocraHn : iHurun,tn opraHi:aqirM14 KoJreKrHBHoro ynpae,riuur, y roMy qncri s aualoriqHuvn
iuo:evHul,tt.r opraui:auirMH, a caMe:

-

cyMH rcourrie, orpuMaHHX eiA iuuax opraHi:aqift KoJreKrHBHoro ynpae,riHHrr, cyM14 rcorurin,
BnnitaqeHHX iHuun,t opraHiaaqirM KoreKThBHoro yrrpaB,riHnr, : po:noai,ron :a rcareropirun
npas, c$epaMH BHKoprlcraHHfl npaB, 3a opraHi:aqirn,tu;
cyMH moru.rin, yrpr.rMaHHX rrc s6ip :a ynpaeliHHe) ra iHrui ni4paxyBaHHs 3 AoxoAy ai4 npaa,
BH[JIaqeHhx Ha Kopncrb iuurux opraHi:aqifi KoJreKThBHoro ynpauiHHq, 3 po3no4ilon :a
rcareropirvu npan, cSepaMu Br,rKopucraHHq ttpaB, 3a opraui:aqirvr;

-

cyMH l(olllriB, yrpHMaHHX tK 36ip 3a yrpaBriHHr, iurui ei4paxyeaHH.fl 3 AoxoAy ei4 npae,
iuurnvu opraHisaqirMH I(oJIeKTuBHoro ynpaeriHHr,3 po3noAiroNa sa rcareropirnu npan,
c$epartan B14KopncraHHr ttpaB, aa opraHi:aqirlrrz;

- cyMh, Ulo

HiIJ'Ie)KaTb Ao BHnJIaTH isnun opraHi:aqirna KoJreKTHBHofo ynpae,riHHl i
posno4i,reHi 6esnocepeAHbo npaBoBJIacHHKaM, : po:no4ilona 3a rcareropilltt.l rrpaB Ta
opraHi:aqirvn;
po:no4in i ennlary oprauisaqierc AoxoAie aig npaa, a caMe:
- 3araJIbHacyMa, po:no4ileHa Ha KopHcrb [paBoBJ'racuurcin,: po:noginoM 3a Karefopirnarz npae i

-

c$epan,tra BHKopHcraHHr rpaB;
3arzLtbHa cyMa, BHnJIaLIeHa npaBoBnacHHKaM, 3 po:nogi,rona
BHKOpHCTaHHT npaB;

-

3arartbHa cyMa:i6paHax, il,'te He po:no4ireunx a6o He BunJraqeHHX npaBoBJracHuram rcolurie

:a

rcareropiqMn [paB

po:no4i,rov 3a xareropirntu [paB i c$epan,tu BHKopucraHHc ttpaB, is

i

c$epaura

:

3a3HaqeHHrM

rKoMy :i6paui qi rcouru;
rcorurie - iu$opnaaqir npo [pnru4Hh BnHHKHeHHt
raxoi curyaqii ra npo 3axoAll, :4ificHeHi opraHi:aqieto Anq nouyKy ra i4eHru$ircaqii npaeoBJracHuKa,
flKoMy N{atorb 6yru po:noai,'reHi Ta BHnJ'raqeHi xourn;
cf

iHancoeoro poKy,

B

r pa:i uaraHocri uepo:noAilesux ra HeBHrrJraqeHHX
BHKopt{craHHq cyM, yrpHMaHHX

-

opraHi:aqierc,: o6rpyHTyBaHHflM ra po3paxyHKoM uHX cyM, 3oKpeMa:

eci onepaqifiHi ra QiuaHconi zurparu,:4ificHeHi opraui:aqiero, 3 po3noAiroM sa rareropirn,1n
npaB, flKHMH eoHa:giilcHroe ynpaeliHHr. V pari flKUIo BHTparh e He[prMr{xtn a6o raKr4MH, lqo

6yrn ni4HeceHi Ao NoAHoi: rcareropifi npan;
onepaqifiHi ra $inaHcoei BHrpara e qacrur-ii 6esnocepe4Hboro ynpae,'riHHq npaBaMH 3
po:no4i,roNl ea rcareropitMH npaB, flKt4MI1 ynpaBnse opraHisaqir. V pasi qKUIo BHrparH €
HeIlptMHMt] itarcuuu, ulo He Mo)Kyrb 6yrrz ai4ueceHi Ao xo4Hols xareropifi npae;
- onepaqiiiui i $iHauconi eurpara, :4ificueHi qoAo inruux, Hix ynpaeliHHr npaeaM6, nocJrryr;
- pecypcH, ulo BHKopucToByloTbcr IJrr I]oKpxTTfl Br4TpaT;
- posnaip nrarepia,rruoro:a6esne.reHHr, HaAaHoro oco6ana, 3a3HaqeHHM y crarrrx 8 ra 9 uroro
3axouy, y seiruony poqi;
- BHpaxyBaHHt, ulo :4ificurorcrbct 3 AoxoAie ai4 npas, : po:nogi,roM 3a rcareropiruu npaa i
c$epan,tu BHKopr4craHHr npaB, a raKo)r( ui,'ri rarcrx BrjpaxyBaHb;
BnrraAKH eiguoeu eiA yrcJtaAeHHr AoroBopiB 3 KopncryBaqaMH;
opraHi:aqifi Ho-npaBoBy cbopvry ra crpyKrypy opraHi:aqii.
He Mo)Kyrb

-

a

a

]{CTOCOBHI KPI4TEPI.I

:
-

-

--

"locri IJ-{opiuuoro sniry npo 4ir,rsr'ricrs opraHi:aqiT

KoJ.reKrLrBHoro

ynpaeriHHr 6yno

cruraAeHo

:=a-riHcrxHM nepcoHilnoM 3aNloeHarca eignosi4Ho Ao BHMof (Haaani - BcraHoBreui nprarepii):
' n) HKriB l-8 qacruHu 3 3axoHy YrcpaiHrz <flpo e$ercruBHe ynpaeriuul NlailHoeuN4t4 npaBaMn
npaBoBr'racHrzrcie y c$epi asropcbKoro npaBa i(a6o) cyuixHux npaB) sia 15.05.2018 p. j\& 241S-Ylll;

'

ulopivHoro :niry npo 4irruHicrs opraHisaqii KorrreKTHBHoro ynpauiHHr), 3arBep4xeHoi
HaKa3oM Minicrepcraa ercoHolai.tHoro po3Barrcy i roprie,ri YrcpaiHz si0,20.11.2018 p. Nb 1707.

@opN4H

:,::-'i3H€Hi Bhue Kpurepii:acrocoByrorbct Br,rKJrloqHo
Arq eiAoNaocrefi IJ-[opivuoro soiry npo 4ir,rruicrr
-:- ani:auii KoreKruBHoro ynpaeriHHn, ruo cKJraAa€rbcq Arfl uilefi rroAaHHr pefyJrrpHHX (qopivuux)
= -' rloctefi. rri po:lcpuearcTbcr y c$epi oxopoHn aBropcbKoro npaBa i cyruixHnx [paB, y romy vnc,,ri rr!,rrxoM
--:1HHt:o MiHicrepcrBa po3Barry exoHonaircu, ropriui ra ci,rscuxoro r-ocnoAapcrea ei4noeiArlo Ao BHMor
-::l;lH}l I crarri ll 3arcoHy VrcpaTHa <IIpo e$ercruBHe ynpaB,riHHs naafiHoBHMH npaBaMfi rpaBoBJlacHrarcie y
::;:i anropcbKoro npaBa i(a6o) cyvixHux npae> ei4 15.05.2018 p. J\r 24r5-vlll.

tsIf[IOBIAAJ'IbHICTb YIIPABJIIHCbKOTO TIEPCOHAJIY TA TI4X, KOIO HAAIJIEHo HAITBI,IIuHMI4
[loBHOBAXEHH.gMI4 3,{ BIAOMOCTT B UIOpFtHOMy 3BITI npO nlqrr,Htcrb oprAHr3Auti
NO-I E KTI4 BHO|O YIIPA BJIHHq
-:ra.liscsrcufi nepcouar 3aMoeuHKa Hece ei4noei4a,rrHicru sa cKJ,raAaHHr i
4ocroeipHe ttoraHHr eiAoNaocrefi
" -Jrpivnovy :niri npo 4irlsHicrs oprauisauil xo,rercTr4BHofo ynpaeliuur eiAnoeiAHo Ao BcraHoBJreHax
t:,t-epiie ra 3a raKy cucreMy eHyrpiuruuoro KoHTpoJllo, qKy y[paB,risculcuft nepcoHar'l Bu3HaL{ae norpi6;rop
"'

2

3a6e3neqhrn cKraAaHHq BiAoMocrefi IlopiuHoro aeiry npo Ais,rsutcru opfaHl3aull
. -. -{TsBHoro ynpauiHHq, uro He uicrnru cyrreBnx B}'rKpHBneHb eHacriAorc uaxpaficrea a6o noNan,qrcu.

7 ;.rro. ulo6

--

-,:: rli BaHHt siAoNaocrefi y ll{opivHouy seiri npo 4ir,rsHicrs opraHisaUii
:

KoJIeKrHBHoro

ilpoqecoM
ynpae,riHur

r',t - tHUXa.

no 3aKoHoAaBcrBa YxpaiHr.r (crarrr 7 3arcouy Vrcpaiuu <flpo ayarlr $iHaucoeoi:eirHocri ra
-,r:,--F,.bKl,AirruHicru>
eiA 31.12.2017 p.J\b 2258) nocaloei oco6H 3aN,toeHurca Hecyrb eiAnoeiAanlHicrl sa
:-,
_
i :ocroeipnicru 4oxynaeHris ra iuurzx eiAolaocrefi, u1o 6y,rr.r naAasi ayAnTopy Arq BHKoHaHHfl ubofo
- ::

: --:,1Ho
-

,'' -

l

-:rHt.

s[-]q9BI-IAJT6HICTb AyAI,tropA

3A BI4KoHAHHfl 3ABAAHHfl 3 HAAAHHfl oBfPyHToBAHoi

3[IEBHECTI
HaAaHHr BneBHeHocri 6y,ro orphMaHHtr o6rpyHrosaHoi snesHeHocri, uto siAoN{ocri
-_--::,loro:eiry npo Aiq,tsFricrs opraHi:aqii Ko,'teKTHBHoro ynpaeniuHq 3aNaoeHHKa e ui,'IoNly He vicruru
:--- :.-aro BuKpHBneHHq eHacriAorc uraxpaficrea a6o noruulrcH, Ta cKJlaAaHHt :niry ayarzropa, uo n,ticrnrl

. :--l-r

_

.

3aB.taHHfl

3

_.. -r \t K),.
BHcoKHna pinHen,t BneBHeHocri, npore He rapaHTy€, lrlo BllKoHaHe 3aBAaHHt 3
BneBHeHocri eiAnosiAHo Ao MC3HB 3000:asx.qrl Br4rBHTb cyrreBe BHKpHBJIeHHI, Ko,'lI4 rare icHye.

_,1:..;roaaHa snesHeuicrb e

-:::rrl.q

:"..:;,:-reHHr Mo)r{yrb 6yrn pe:ylbraroM uraxpaficrea a6o nonulrcH; BoHH BBDKarcTbcq cyrreBHMH, flKlrlo
..:{\1 .- a6o e cyrcynuocri, rrc o6tpyHroBaHo ortKy€Tbcff, BoHH Moxyrb BtlrnBarrl ua pirueHHr rcopncryeavie,
- *f ltr-t\rarorbcr Ha ocHoBa eiAoNaocrefi ll{opiuuoro :niry npo Aiqruuicrs opraui:auii KoJ]eKrHBHoro

- -:.t-:iHHg.

:..::--irioLrH 3aBAaHHq 3 HaAaHHq BneBHeHocri eiAnosiAno Ao BIlMor MC3HB 3000, uu Bl4KopucroBy€Mo
-: - :e;iitue cyA)I(eHHt ra npo$ecifiuuil crcenrnUI,I3M ilporqroM ycbofo 3aBAaHHt.

-'::'rt rorqJot,*r.*o

ph3,Kr4 cyrreBoro BHKpHBT.HH' eiAoNaocrefi u-[opiunoro :eiry npo
liqJsHicru opraui:aqiI KoJreKTuBHoro ynpaa:riuHq sHacriAorc uraxpaficrBa qu rIoMl'llxtz, poapo6r'lq€Mo
ri enxoHyeruo ayAyropcuni npoqeaypu y ni4noeiAr sa qi pn:rarcn ra orpl4MyeMo ayAhropcut<i gora:n,
ulo € AocrarHivn ra npufiurrHgMu AJlfl Bl4KopHcraHHq ix qK ocHoBH A,rs saruoi AyMKI4' Ptz:ux
HeBHsBJleHHfl

ra ouiuroeuo

cyrr€Boro BTKpHBneHHq eHacriAoK lilaxpaficrea

e

BfiuIhM, Hix A,rg BilKpHBneHHfl

eHac,ri.qox rroMHJ1KH, ocrci,rsxu uraxpaficrno Mo)Ke BKJltoqarh 3MoBy, ni4po6xy, HasNaHcHi nponycKH,
uenipH i TBepA)KeH Hr a6o uexryeaH H rr 3axoAaM r eHyrp i ur Hboto KoHTpo,']to;

.
.
.

.

orpnNlyeuo po:yrtaiuHq saxoAie suyrpiruHuoro KoHrpoJlro, ulo crocylorbct 3aBAaHHt 3 HaAaHHfl
BneBHeHocri, p,nn po:po6rcra ayAhropcbKux npoueAyp, rrci 6 eianosiaarl4 o6craBt'lHaM, a He AJ'Ifl
B gc.loBJreH Hfl AyM KH u1oAo e$ercrn eHocri ctjcreM H sHyrp i u H uoro KoHrpoJlro;
ouiHrceMo npnfiurruicru :acrocoBaHHX no,lirux ra siAnoeiAHHX po3Kprtrris iH$oplraqii, :po6leHux
1

npao,'t iHcurcHM rrepcoHuuloM;

sNaicr eiAoNaocrefi U,\opivHoro :airy npo AiqrsHicrr
LtL'}l
opraHi:ar1ii KoJl9KTHBHoro ynpas,riHHr BKJItoqHo 3 po3KpHTTIMH eiAoNaocrefi, a raKo)t re'
roKa3yprb eiAoNaocri U-[opiuuoro :niry npo Aiq,'IsHicru oprani:aqil KoJleKrHBHoro ynpaeliHHr

ourHrceMo 3araJlbHe noAaHHr, crpyKrypy

ra

onepaqii ra noAiT, u1o 6yno noKnaAeHo B ocHoBy if cx,raAasHt, TaK, ulo6 Aocsrru 4ocrosipHoro
si.lo6paxenHq. Mh noeiAoNarseMo rHM, rcoro uaAi,reHo HafieHUIHMH noBHoBzDKeHHflMH, iH$oprtaauiro
npo 3anraHosaHuil o6csr ra qac [poBeAeHHfl npoueAyp Bt4KoHaHHq 3aBAaHHt 3 HaAaHHt snesueHocri
ra cyrreni ayAuTopcbKi pe:y,lurarh, eurereHi niA qac BLIKoHaHHq raKofo 3aBAaHHs, BruIroqarcqH
6yas-rrci cyrreei ueAo,rircu cr4creMH eHyrpiuHuoro KoHrpono, lrci 6ylu nure,reHi;
MI'l BI4KoHanu
t\,tH TaKo)K HaAaeMo rnM, Kor-o uaAileHo Hafieuur4Nara noBHoBDKeHHtMI4, TBepA)KeHHt, ulo
aopeuui eru.rui BHMorH uloAo He3a,rexHocti, ra noai4ovlseuo ix npo sci 3B'I3KH ra iHuri nntanHl, lrci
MorJ14 6 o6rpyHroBaHo BBa)KarHcb raKHMH, ulo BnJlHBatorb Ha Ha[Iy Hegalexgicrb, a raKox, A€ U€
3acrocoBaHo, uloAo eiAnoeiAHnx 3acrepe)KHnx :axoAie. 3 nepe,rircy Bcix nHTaHb, iH$opnaarliq uroAo
qKHX HaAaBaJtacb rr4M, rcoro HaAi,reHo Hailstiulr4M14 noBHoBa)KeHHtMh, MH B143HaLlfi,lu ri, ulo M&nh
uafi6i,rrute 3HaLteHHfl niA qac BnKoHaHHrr 3aBAaHHt 3 HaAaHHs BneBHeHocri uloAo eiAoN{ocreil
?

Ll-lopiuuoro:niry npo Ais,.rsHicru opraui:auii KoreKrhBHoro ynpae,riHHq norot{Horo nepioAy, ro6ro ri,
'KI
n

E

PE

€

KJITOITOBIIMU

NHTAHH'MH B}4KOHAHH' 3ABAAHH'.

r-,rfla BT4KOHAHOi pOSOrn

l.-:,unuir KoMnJreKc:Aiilcuerlux
1-. . -anpaA,reHufi ua:

.

.

npoueAyp orpHMaHHt ayAnTopcbKHx Aorcasie,3oKpeMa, zule He BHKJItotlHo,

orpHMaHHr po:ynaiuHr 3aN,toeHura rrK cepeAoBHUra dryHrcuiouynauHr cr4creMu KoJleKTHBHoro
rnpaeliuHr: Aoc,riAx<eHHq rpnilurrnx euyrpiuLnix gorcyueHrin is siAoNaocrtMu ttpo opraui:aqifiuonpaBoBy cbop*y ra crpyKTypy opraHieaqii xonercruBHoro ynpae,rinrHr, npo [epcoHa-lunt'til cKJIaA,
noBHoBDKeHHr ra (lyuxuiouyeaHur BHKoHaBqofo ra HarJrtAoBoro opraHis opraHi:aqii;
-roc;riA>r<euHr npufiHqrux eHyrpiuLHix 4oxyneuris npo npnHut'rnu Ta noptAorc po:no4iny Aoxoay ni4
npaB;

.
.
.
"
r
.

npufiulrux aHyrpiruHix 4orcyueHrie npo noptAoK yrpuMaHHq i: cyu :i6paHoro .qoxoAy
ei: npaa cytr:6opy:a ynpae,riHHq, a raKo)r( cyM, u1o Mo)Kyrb 6yra cnprnaoaaHi l-ta rcynsrypHi,
couia,l uui, Hasqan sH i ui,'I i;

-tocr-riA)KeHHr

:oc,riaxeHHr nepenircy aoroeopie, yrcla4eHux : iHn-rruu oprauieaqirMH KoJreKrHBHoro ynpaaliHur, y
rorry uucli s aHanoriqFrHnrH iuoseNaHuMll opraHisauiqi\ari, ig aasHaqeHHflM Ha3BH TaKllx opraui:aqifi,
:aru ua6pauHr rr14HHocri 4oronopy, crpoKy, 4ii 4oroeopy, [peAMery AoroBopy;
roc,riAxeHHr BHyrpiuuix 4orcyveririe ir eiAoNaocrqNau npo :i6paHi AoxoArz ni4 npae;
roc,riAxeHur eHyrpiu-rHix gorcyiueHrie is eiAoNaocrsN,rH npo BHKoplacraHi AoxoAH si4 npan;
-tocJri,qx(eHHq BHyrpiurnix gor<yMeHrie i: eiAoNaocrrMH npo cyMH Korlris, orpranauHx eiA iHutllx
opraui:aqiil KoJleKrilBHoro ynpasn iHul;
-toc...riAxeHHr BHyrpiu-rHix 4oxyN,teHrie i: eiAoNaocrflMH npo cyMll Kotxrin, yrpnuaHux tK :6ip Ha
r npas,riuur ra iurui ei4paxyeaHHr 3 AoxoAy eiA npaa, BHnJIaqeHHX Ha Kopacrb iHurnx opraHi:auifi
Ko.reKrHBHoro npaar iHHr:

.

roc.ri.qxeusr nHyrpiruHix 4orcyveHrin is

eiAoNrocrrM14

.

po:noli,reuy Ha KopHcrb npanoelacunrcie;
.tLrc,-ri.fx(eHHfl eHyrpiLlHix 4onyneHrin

i:

eiAoNaocrrMH rrpo 3araJlbHy cyMy Aoxo4ie

i:

eiAoNaocrtMu

i:

siAoN,rocrrMH

BH

n.taLIeHy npaBoB,lacHH KaM

r roc-riJxeHHq eHyrpiuuix

npo 3ararbHy cyMy roxoAie si4

npan,

ei4

npae,

;

4orcyneurie

npo 3ariubHy cynay si6paHHX, aJIe He

po:nogi,reuzx npaBoBnacHHKaM xourrie;

.

:oc,riAxeHHq

.

:oc-ri-txeuHs eHyrpiLuHix Aoxyveurie is eiAoNaocrrMH npo eci onepaqifiui ra $iuaHconi Burparn,

er-ryrpiL-uuix 4orcyveurin

npo nputruHH HareHocri

HeBunraL{eHHX

xourrie;
:-ri irc Heu i opran i:aqieto KoreKrH BHoro ynpae,r i uHr,

. -roc.ri.qxeHuq enyrpiuruix
.

4orcyueuria

i:

eiAorvocrrMu npo onepaqifiHi

ra $iuaHcori eurparu

opraHi:aqiT KoreKrHBHoro ynpaaniHHq B qacrHHi 6e:nocepeAHboro ynpae,riuul npaBaMH;
roc.riJ,NeHHq euyrpiLuHix gorcyueHria is eiAoNaocrrMfi npo po:nip narepia,rsuoro :a6eeneueuur,
Ha.laHoro oco6au, srci exoAqru Ao Br,rKoHaBqoro opfaHy opraHi:aqiT KoJIeKTI4BHoro ynpae,riuul.

'"',,: .,1-ce\lo siAnoeiAa,qsHicrs sa $oprnryeauufl Hailofo BHcHoBKy, rrcnfr rpyury€Tbcg Ha ayAHTopcbKt'lx
- -:rrti\. orpHMaHHX Ao AarH qsoro :eiry sHac,'tiAorc Aoc,riAx<eHur 30KpeMa, iule He BUKJ'ItottHo, TaKHX AxepeJI
;.: ;:"ir\T) cnilrcu o6'eAHausr rpoMaAflH, nporoxo,rin i piLuens :aciAaHHs reHepanbHoi acaNa6,qei (sara,ruunx
-1-:.a.r.reHie cni,rrcu o6'eAuaHHq rpoiua4rH), eHyrpiLrLuix perraneurie uoAo noptArcy:4ificHeHHr posno4ily
--,-;;ia ei: npan ra yrpuMaHur i: cyu :i6paHoro AoxoAy:6opy:a ynpan,riHHt, a raKo)K cyM, ulo Mo)Kyrb
1 .:.t cnprrroeaFri Ha rcylurypHi, couia,rlui, oceirFri uini, nuyrpiurHix npaenJt Anfl ycraHoB,rteHHq rapu$ie, arrie
i.:::--:rsBeoro opraHy npo po3noAi:r:i6paurax AoxoAie ei4 npae, npororco:ris ra HaKasie i: npu:HaveHHt ra
-: - !HeHHs nocaAoBHX oci6 3anaoeHnxa, nuyrpiu-rHroi o6nircoeoi no,rirnrcu, o6lircoeux:anncie.

hI{lUA HE3AIE)KHICTb TA KOHTPOJIb flKOCTI

*:.:iHqrrn ra npouec BHKoHaHHT uboro 3aBAaHHn:Aiftcr-rrcBarHcl 3 BpaxyBaHHqN4 noriruK Ta ilpoueAyp
:.::13\tlr KoHrponrc rrcocri, rxi po:po6,'rer-ro TOB (BCECBIT-AyAt'lT) eiAnoeiAl-ro Ao BHMor Mixuapo4uoro
- :i-taprv KoHrponro srcocri I <KoHrpo:rs qrcocri 4nr $iprnr, uo BuKoHytorb ayAVrv ra ofnsAl4 tpiHaucoeol
.= -=..cri. araKolK iHLUi:asnaHHr 3 HaaaHHr BneBHeHocri icynyrHi nocnyru)).

'.1:;u.lo crBopeHHr ra ni4rpunaaHHr cucreMH KoHrpoJlro srcocri TOB (BCECBIT-AyAI,IT> e orpHMaHHg
: -:;arHroi B[eBHeHocri y ronay, ulo:
. caMa $iprua ra ii nepcoHal aircrs eiAnoeiAHo Ao npo$eciilHr.rx craHAaprie, saxoHoAaBqHX i
perynqTopHr,rx BHMof , Ta
38irl.r, qrci HaAarorscr $iprtroro a6o naprHepanafl is 3aBAaHHt, eiAnoeiAalors o6craenHaN{.

.

',1.r BuKoH€rJrH 3aBAaHHr 3 HaAaHHfl o6rpyuroaaHoT eneeHeHocri eiAnoeiAHo Ao MC3HB 3000. Hauy
---.ei.taruHicru sriAHo 3 uhM craHAaproM BhKJraAeHo y po:4iri <BianoeiAansHicru ayAATopa 3a B!'tKoHaHHt
' -3HHr
.,::
3 HaAaHHs o6rpyurosaHoi B[eBHeHocri> Hauoro :niry. MH e Hegare)KHtlMH no aiA]roueHHrc Ao
:..,.r :euuxa:riAuo: KoAerccou eruKu npo$ecifiHr.rx 6yxranrepie Paafi : naixHapo4HHX craHAapris erhrcH A,'Iq
1., '-, :-rrepie (Haaari - KoAexc PMCEE) ra eruqHuMr4 BHMoraMH, 3acrocoBHl4Mti B VxpaiHi Ao Halxofo
,,:: -;HHr 3 HaAaHHs BneBHeHocri utoAo eiAoNaocrefi U[opiuHoro :eiry npo Aisruuicrs oprauisaqii
" ,- -{rlrBHoro ynpaaniHHr, a raKo)r( BHKoHzurH iHuri o6oe'q3KH 3 err4KH eiAnoeiAHo Ao ur4x BHMof ra Ko4erccy

:'.i:EE.
f

..

-:

i npufiHrrHVMV AIrfl BhKopt4craHur ix
e
'3a,haeMo, ulo orpuMaHi Hanau ayAnTopcbKi Aor<a:ra AocrarHivu
--

3[t

-]Jf uauol

qrc

AyMKH.

sIICHOBOK

. .. :;rKoHa,rrv 3aBraHHs,3 HaAaHHr o6rpyHrosaHoi enesneuocri u1oAo eiAoN{ocrefi ll{opivnoro tsiry npo
:;--:iiicrb oprani:aqii KoreKT[.rBHoro ynpae,riuHq Cni,rKra o6'eAHaHs rpoMaAqH <AcoqiauiT: ynpae,riHHr
." - - :i:r a,rbHr4MH npaBaMH (APMA-yKPAIHA>,, uto BKrrcqa€ nepe,rirc i onuc 4oronopie : iuurunau

.:-..i:auisuH KoJreKThBHoro ynpaariHuR, ni4onaocri npo:i6paHi AoxoAH nig npae, eiAoNaocri npo po:no4in i
: --:i-i\ :oxoAie eig npae, eiAoN{ocri flpo Hepo3noAileHi i HeeHnraqeHi xoutrn, eiAoNaocri flpo cyMH,
-: r,'.laHi : :i6paHrzx AoxoAie eig npaa, onuc opraHi:aqifino-npanoeol $oprllH ra crpyKrypn opraHi:aqii sa pirc,
.

3l rpyaHt2020porcy.

--

.:xiHquscr

Hr

uarur- JyMKy,

eiAoiuocri Illopiuuoro :niry npo AiqrsHicrr oprani:aqii

KoJ'IeKTI{BHoro ynpan.niuun

tlnLrxu o6'eauaHr, fpoMaAsH <Acouiaqii: ynpan,riuua ayAioBi3yarbHHMH npaBaMr (APMA) kP-\iHA)> za 2020 pirc, u1o AoAa€Tbcs, niAroroe,.reni n ycix cyrr€Bux ac[eKTax siAnoniAHo Ao BI{Mor
rr Hxrie 1-8 qacruHu 3 3axouy YrcpaiHu <IIpo e$enrrrBHe ynpanriuux Mafinoeulrr rIpaBaMLl
rF.rBoB.racHnxin y cQepi aBTopcr,Koro npaBa i (a6o) cynrixuux rpaB>) eia 15.05.2018 p. J\b 2415-VIIIra
@^.ptrrr uropiuuoro :eiry npo AiqruHicrr oprauiraqiT KoJreKTnBHoro yrIpaBJIiuuR>>, :arnepAxeuoT
trrliaro\r )Iinicrepcrea eKorioir.{irrHoro po3Br.rrKy i roprie,ri Yxpaiuu sia 20.11.2018 p. J\b 1707.
t-ttnuaHi ei:oMocri npo ayAuropcr,Ky

oipry

i

floeHe uaft ueHynaH ur : ToeapucrBo 3 06Me)Keuorc eiAnoeiAansHicrlo (BCEC B IT-AyAI4T).
Horrep peecrpaqii 4260 e Peecrpi ayar.rropis ra cy6'ercrie ayAnropcbKoT AiqrtHocri, posai,'1

-'

c)'6'eKTI4 AyAI4TOPCbKOi AITJIbHOCTI).
\licue:HaxoAxeHHr: n,r. Knie, Bynuut KoH4parror<a,4,K8.266,Yrcpaiua,0420^.

l-rr.u,-,eHi eiJoN.rocri

Ilpo yMoBrr AoroBopy Ha

Br.rKoHaHHfl 3aBAaHHff

3

HaAaHHff o6rpyuronauoT

a r eeHeHocri

-

:--

:::

Ha BHKoHaH Hrr 3aBAaHHs 3 HaAaHHfl

:-:.t,learKv

o6rpyurosaHoi eneeHeHocri J\b 149 eia 1 5.0 I .2020 p.

BHKOHaHHT 3aBAaHHr 3 HaAaHHq O6rpyHrOnaHOi B[eBHeHocri

:: - -:"r:is,rssicrs
: - l,-tlO o.

oprauisauii Kor'reKruBHoro ynpaariHHs 3a2020 pirc

':"::ir.rpTOB(BCECBIT-AYAI,{T)

- ;r:er crpauii 100015 e Peccrpi

d'f,,

aylnropie

-: :.: aKrlB ayAHTopcbKol AlqJIbHOCTl,
:,: -: . .\]'AI4TOPI4II
i 1" 11.2020 p.

'U//A

-

uoAo eiAoNaocrefi y l{opiuHoltly
20.12.2020 p., Aara:axiH.ieHHq -

lxypeurco orerccauspa BeHianaiHieFra

