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ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про діяльність організації колективного управління за 2020 рік 

Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське агентство 

авторських прав» 
(найменування організації колективного управління) 

18 січня 2021 року 
(дата складення звіту) 

09 березня 2021 року 
(дата оприлюднення звіту 
на веб-сайті організації) 

м. Київ, Україна 
(місце складення звіту) 

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 

1 Асоціація 

правовласників щодо 

захисту і управління 

авторськими правами в 

сфері мистецтва 

«УПРАВІС» (раніше 

Некомерційне 

партнерство 

«Партнерство по захисту 

та управлінню правами в 

сфері мистецтва» 

(УПРАВІС), Росія 

 

01 листопада 2010 

року  

 

 

продовжується 

на кожний 

наступний рік за 

мовчазною 

згодою сторін 

 

Взаємне 

представництво 

інтересів щодо 

захисту і управління 

авторськими правами 

у сфері мистецтва.  

Сторони за даним 

договором рівноцінно 

здійснюють контроль і 

збір винагороди за 

право слідування на 

користь українських 

та російських 

художників. 

2 
Société des Auteurs des 

Arts Visuels et de l’Image 

Fixe (SAIF), Франція 

Об’єднання авторів 

образотворчого 

мистецтва та фіксованих 

зображень (САІФ), 

Франція 

01 вересня 2018 року продовжується 

із року в рік 

за мовчазною 

згодою сторін 

Взаємне 

представництво 

інтересів у сфері 

колективного 

управління правами 

авторів 

образотворчого 

мистецтва. 

3 
OAZA, z, s. (Ochranná 

asociace zvukařů – autorů, 

z.s.), Чехія 

 

01 грудня 2018 року продовжується 

із року в рік 

за мовчазною 

згодою сторін 

Взаємне 

представництво 

інтересів у сфері 

колективного 
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ОАЗА, з, с. (Асоціація 

захисту звукорежисерів 

– авторів, з.с.), Чехія 

управління правами 

правовласників  

за приватне 

копіювання. 

4 
Asociación Civil SAVA - 

Asociación de Artistas 

Visuales Argentinos 

(SAVA), Аргентина 

 Аргентинська 

громадська асоціація 

діячів образотворчого 

мистецтва (CАВА), 

Аргентина 

01 травня 2019 року продовжується 

із року в рік 

за мовчазною 

згодою сторін 

Взаємне 

представництво 

інтересів, щодо 

управління правами 

художників. 

 

 

5 
CANADIAN ARTISTS 

REPRESENTATION 

COPYRIGH 

COLLECTIVE 

(CARCC), Канада 

 

Представницьке 

співтовариство з 

авторського права 

канадських художників 

(КАРКК), Канада 

03  червня 2019 року продовжується 

із року в рік 

за мовчазною 

згодою сторін  

Взаємне 

представництво 

інтересів, щодо 

управління правами 

художників ( контроль 

та збір роялті, 

використання робіт 

образотворчого та 

медіа мистецтва її 

членів та асоційованих 

осіб) 

 

6 
VISARTA, Румунія 

 

04 червня 2019 року дія договору 

автоматично 

продовжується 

на кожний 

наступний рік на 

тих самих 

умовах, якщо 

жодна із сторін 

не заявить про 

його розірвання 

за 3 місяці до 

закінчення його 

терміну дії 

Взаємне 

представництво 

інтересів, щодо  

виключного спектру 

повноважень на 

представництво для 

таких цілей 

як:надання ліцензій, 

контроль та збір 

роялті за 

використання робіт 

членів-діячів 

образотворчого 

мистецтва. 

 

 

7 
OFA -Organization of 

photography authors 

Організація авторів 

фотографій, Сербія 

 

23 вересня 2019 року 

 

до 31 грудня 

2021 року,  

з автоматичною 

пролонгацією на  

на кожен 

наступний 

календарний рік, 

якщо жодна із 

сторін не 

заявить про його 

розірвання за 6 

Взаємне управління 

правами фотографів 

на колективній основі. 

Від імені 

правовласників, 

Сторони надали один 

одному невиключне 

право укладати 

ліцензійні угоди з 

користувачами  

і стягувати плату за 
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місяців до дати 

закінчення 

поточного 

періоду 

 

права, твори і 

публікації 

правовласників, яких 

вони представляють. 

II. Договори, укладені з іншими організаціями 

№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 

Строк дії 

договору 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 

1 ВГО «Агентство 

Охорони Прав 

Виконавців» 

27 квітня 2013 року 3 (три) роки з 

моменту 

підписання, з 

правом 

пролонгації на 

той самий строк 

ВГО «Агентство 

Охорони Прав 

Виконавців» доручає 

ВГО «ВААП» збирати 

винагороду за 

відтворення в 

домашніх умовах і 

виключно в особистих 

цілях фонограм, 

творів і виконань без 

згоди автора. 

2 ВГО «Агентство 

охорони прав 

виконавців» 

19 серпня 2013 року 
3 роки з 

моменту 

підписання, з 

правом 

пролонгації на 

той самий строк, 

якщо жодна із 

сторін за 30 днів 

до закінчення дії 

не заявить про 

його розірвання 

Взаємне 

представництво 

інтересів та 

управління майновими 

правами суб’єктів 

суміжного права (збір 

і розподіл роялті за 

«приватні копії») 

3 ВГО «СІНЕМА» 07 грудня 2015 року 
діє протягом 

строку, в який  

ВГО «ВААП» 

уповноважене 

здійснювати 

збирання і 

розподіл між 

ОКУ та (або) 

суб’єктами 

авторського 

права і 

(або)суміжних 

прав коштів від 

відрахувань 

Приватне копіювання 

(відтворення) в 

домашніх умовах 

аудіовізуальних 

творів. Виплата 

винагороди, зібраної 

ВГО «ВААП», як 

уповноваженою ОКУ, 

за відтворення, 

визначені даним 

Договором. 

4 Спілка об’єднань 

громадян «Асоціація з 

01 жовтня 2015 року 
діє протягом 

строку, в який  

ВГО «ВААП» 

Спілка об’єднань 

громадян «Асоціація з 

управління 
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управління 

аудіовізуальними 

правами «АРМА-

Україна» 

уповноважене 

здійснювати 

збирання і 

розподіл між 

ОКУ та (або) 

суб’єктами 

авторського 

права і 

(або)суміжних 

прав коштів від 

відрахувань 

аудіовізуальними 

правами «АРМА-

Україна» доручає ВГО 

«ВААП» збирати 

винагороду за 

відтворення в 

домашніх умовах і 

виключно в особистих 

цілях фонограм і 

відеограм та 

перераховувати на 

рахунок «АРМА-

Україна» частину 

зібраних відрахувань. 

5 Спілка об'єднань 

громадян «Асоціація з 

управління 

аудіовізуальними 

правами «АРМА-

Україна» 

01 січня 2018 року до 31.12.2018 

року, 

автоматично 

пролонгується 

на наступний 

календарний рік 

 

Взаємне 

представництво 

інтересів у відносинах 

із провайдерами 

програмних послуг  та 

іншими суб’єктами 

авторського права, 

управління майновими 

правами суб’єктів 

авторського права з 

Каталогу «ВААП» та 

«АРМА-Україна».  

 

6 Всеукраїнська 

громадська організація 

«СІНЕМА» 

08 листопада 2019 

року 

до 31.12.2020 

року з 

автоматичною 

пролонгацією на 

1 рік 

Взаємне 

представництво 

інтересів та 

управління майновими 

правами суб’єктів 

авторського права з 

Каталогу «ВААП» та 

«СІНЕМА», шляхом 

будь-якого виду їх 

публічного 

сповіщення, 

повторного 

публічного 

сповіщення 

(ретрансляції) та 

публічного виконання 

з комерційною метою 

на території, що 

охоплюється 

діяльністю Сторін.  

7 Громадська спілка 

«Українська ліга 

авторських та суміжних 

прав» 

26 листопада 2019 

року 

безстроково  
Колективне 

управління майновими 

правами на об’єкти  

суміжних прав 

(фонограми та 

зафіксовані у них 
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виконання) 

 

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 

1 Асоціація 

правовласників щодо 

захисту і управлінню 

авторськими правами в 

сфері мистецтва 

«УПРАВІС» (раніше 

Некомерційне 

партнерство 

«Партнерство по захисту 

та управлінню правами в 

сфері мистецтва» 

(УПРАВІС), Росія 

 

01 листопада 2010 

року 

 

продовжується 

на кожний 

наступний рік за 

мовчазною 

згодою сторін 

Взаємне 

представництво 

інтересів щодо 

захисту і управління 

авторськими правами 

у сфері мистецтва.  

Сторони за даним 

договором рівноцінно 

здійснюють контроль і 

збір винагороди за 

право слідування на 

користь українських 

та російських 

художників. 

2 Société des Auteurs des 

Arts Visuels et de l’Image 

Fixe (SAIF), Франція 

Об’єднання авторів 

образотворчого 

мистецтва та фіксованих 

зображень (САІФ), 

Франція 

 

01 вересня 2018 року 

продовжується 

із року в рік за 

мовчазною 

згодою сторін 

Взаємне 

представництво 

інтересів у сфері 

колективного 

управління правами 

авторів 

образотворчого 

мистецтва. 

3 OAZA, z, s. (Ochranná 

asociace zvukařů – autorů, 

z.s.), Чехія 

ОАЗА, з, с. (Асоціація 

захисту звукорежисерів 

– авторів, з.с.), Чехія 

 

01 грудня 2018 року 

продовжується 

із року в рік за 

мовчазною 

згодою сторін 

Взаємне 

представництво 

інтересів у сфері 

колективного 

управління правами 

правовласників за 

приватне копіювання. 

4 Asociación Civil SAVA - 

Asociación de Artistas 

Visuales Argentinos 

(SAVA), Аргентина 

 Аргентинська 

громадська асоціація 

діячів образотворчого 

мистецтва (CАВА), 

Аргентина 

 

01 травня 2019 року 

продовжується 

із року в рік за 

мовчазною 

згодою сторін 

Взаємне 

представництво 

інтересів, щодо 

управління правами 

художників. 

 

 

5 CANADIAN ARTISTS 

REPRESENTATION 

 

03  червня 2019 року 

продовжується 

із року в рік за 

Взаємне 

представництво 
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COPYRIGH 

COLLECTIVE 

(CARCC), Канада 

Представницьке 

співтовариство з 

авторського права 

канадських художників 

(КАРКК), Канада 

мовчазною 

згодою сторін 

інтересів, щодо 

управління правами 

художників ( контроль 

та збір роялті, 

використання робіт 

образотворчого та 

медіа мистецтва її 

членів та асоційованих 

осіб) 

6 VISARTA, Румунія 

 

 

04 червня 2019 року 

дія договору 

автоматично 

продовжується 

на кожний 

наступний рік на 

тих самих 

умовах, якщо 

жодна із сторін 

не заявить про 

його розірвання 

за 3 місяці до 

закінчення його 

терміну дії 

Взаємне 

представництво 

інтересів, щодо 

виключного спектру 

повноважень на 

представництво для 

таких цілей як: 

надання ліцензій, 

контроль та збір 

роялті за 

використання робіт 

членів-діячів 

образотворчого 

мистецтва. 

7 OFA -Organization of 

photography authors 

Організація авторів 

фотографій, Сербія 

 

 

23 вересня 2019 року 

 

до 31 грудня 

2021 року, з 

автоматичною 

пролонгацією на 

кожен 

наступний 

календарний рік, 

якщо жодна із 

сторін не 

заявить про його 

розірвання за 6 

місяців до дати 

закінчення 

поточного 

періоду 

Взаємне управління 

правами фотографів 

на колективній основі. 

Від імені 

правовласників, 

Сторони надали один 

одному невиключне 

право укладати 

ліцензійні угоди з 

користувачами і 

стягувати плату за 

права, твори і 

публікації 

правовласників, яких 

вони представляють. 

8 
ORIGINAL Association 

for the realization and 

protection of reproduction  

Rights 

ОРІДЖІНАЛ, Асоціація 

з реалізації та захисту 

прав на відтворення, 

Боснія і Герцеговина 

04 травня 2020 року до розірвання 

сторонами 

Взаємне 

представництво 

інтересів, щодо 

укладання ліцензійних 

угод з користувачами 

та стянення плати за 

репрографічне 

відтворення прав, 

творів і публікацій 

правовласників. 

9 
Консультаційне 

агентство з авторських 

прав та комунікацій 

/Асоціація авторів Латвії  

01 квітня 2020 року дія договору 

автоматично 

продовжується 

на кожний 

Надання ВГО 

«ВААП» виключного 

спектру повноважень 

на його 
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(КААПК/ААЛ) 

Латвія 

наступний рік на 

тих самих 

умовах, якщо 

жодна із сторін 

не заявить про 

його розірвання 

за 3 місяці до 

дати закінчення 

терміну дії 

договору 

представництво на 

територіїї ВААП: 

надання ліцензій, 

контроль та збір 

роялті за 

використання робіт 

його членів – діячів 

образотворчого 

мистецтва (право 

слідування). 

II. Договори, укладені з іншими організаціями 

№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 

Строк дії 

договору 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 

1 ВГО «Агентство 

Охорони Прав 

Виконавців» 

27 квітня 2013 року 3 (три) роки з 

моменту 

підписання, з 

правом 

пролонгації на 

той самий строк 

ВГО «Агентство 

Охорони Прав 

Виконавців» доручає 

ВГО «ВААП» збирати 

винагороду за 

відтворення в 

домашніх умовах і 

виключно в особистих 

цілях фонограм, 

творів і виконань без 

згоди автора. 

2 ВГО «Агентство 

охорони прав 

виконавців» 

19 серпня 2013 року 3 (три) роки з 

моменту 

підписання, з 

правом 

пролонгації на 

той самий строк, 

якщо жодна із 

сторін за 30 днів 

до закінчення дії 

не заявить про 

його розірвання 

Взаємне 

представництво 

інтересів та 

управління майновими 

правами суб’єктів 

суміжного права (збір 

і розподіл роялті за 

«приватні копії») 

3 Спілка об'єднань 

громадян «Асоціація з 

управління 

аудіовізуальними 

правами «АРМА-

Україна» 

01 січня 2018 року до 31.12.2018 

року, 

автоматично 

пролонгується 

на наступний 

календарний рік 

 

Взаємне 

представництво 

інтересів у відносинах 

із провайдерами 

програмних послуг  та 

іншими суб’єктами 

авторського права, 

управління майновими 

правами суб’єктів 

авторського права з 

Каталогу «ВААП» та 

«АРМА-Україна».  

4 Всеукраїнська 08 листопада 2019 до 31.12.2020 Взаємне 
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громадська організація 

«СІНЕМА» 

року року з 

автоматичною 

пролонгацією на 

1 рік 

представництво 

інтересів та 

управління майновими 

правами суб’єктів 

авторського права з 

Каталогу «ВААП» та 

«СІНЕМА», шляхом 

будь-якого виду їх 

публічного 

сповіщення, 

повторного 

публічного 

сповіщення 

(ретрансляції) та 

публічного виконання 

з комерційною метою 

на території, що 

охоплюється 

діяльністю Сторін.  

5 Громадська спілка 

«Українська ліга 

авторських та суміжних 

прав» 

26 листопада 2019 

року 

безстроково Колективне 

управління майновими 

правами на об’єкти  

суміжних прав 

(фонограми та 

зафіксовані у них 

виконання) 

6 Приватна організація 

«Організація 

колективного управління 

авторськими та 

суміжними правами» 

02 січня 2020 року безстроково Управління 

майновими правами 

на об’єкти  авторських 

прав (публічне 

виконання об’єктів 

авторських прав 

(творів). 

7 Громадська спілка 

«Організація 

колективного управління 

авторськими та 

суміжними правами» 

21 вересня 2020 року безстроково Управління 

майновими правами 

на об’єкти  авторських 

прав (публічне 

виконання). 

 

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 

використання 

прав 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 
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1 6 480 597, 82 Авторське право, 

виконавське право, 

фонографічне право, 

відеографічне право 

Приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах 

і в особистих 

цілях творів і 

виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а 

також  

аудіовізуальних 

творах). 

Виплата відрахувань 

за приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а також  

аудіовізуальних 

творах). 

Усього 6 480 597, 82 - - - 

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління 

№ Сума доходів від 

прав, розподілених 

правовласникам 

Сума доходів від прав, 

перерахованих іншим організаціям 

колективного управління 

Сума доходів від прав, 

використаних на інші 

цілі 

сума сфера використання 

прав 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

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 2 3 4 5 

1 131 598,74 Виконавське право, 

фонографічне право 

Право на 

справедливу 

винагороду, 

спільну для 

виконавців та 

виробників 

фонограм 

(відеограм), за 

публічне 

виконання 

фонограм і 

зафіксованих у 

них виконань чи 

публічну 

демонстрацію 

Виплата відрахувань 

за публічне 

виконання фонограм 

і зафіксованих у них 

виконань чи публічну 

демонстрацію 

відеограм і 

зафіксованих у них 

виконань, 

опублікованих для 

використання з 

комерційною метою, 

а також за публічне 

сповіщення музичних 

недраматичних 
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відеограм і 

зафіксованих у 

них виконань, 

опублікованих 

для використання 

з комерційною 

метою.  

творів з текстом і без 

тексту, включно з 

тими творами, що 

включені до складу 

аудіовізуальних 

творів, крім 

кабельної 

ретрансляції 

2 124 507, 89 Авторське право, 

виконавське право, 

фонографічне право 

Публічне 

виконання 

музичних 

недраматичних 

творів з текстом і 

без тексту, 

включно з тими 

творами, що 

включені до 

складу 

аудіовізуальних 

творів 

Виплата відрахувань 

за публічне 

сповіщення музичних 

недраматичних 

творів з текстом і без 

тексту, включно з 

тими творами, що 

включені до складу 

аудіовізуальних 

творів, крім 

кабельної 

ретрансляції 

3 25 500, 00 Авторське право, 

виконавське право, 

фонографічне право, 

відеографічне право 

Кабельна 

ретрансляція 

об’єктів 

авторського 

права і (або) 

суміжних прав, 

крім прав 

організацій 

мовлення щодо 

їхніх власних 

програм 

(передач) 

мовлення 

Виплата відрахувань 

за кабельну 

ретрансляція об’єктів 

авторського права і 

(або) суміжних прав, 

крім прав організацій 

мовлення щодо їхніх 

власних програм 

(передач) мовлення 

 

4 2 484,00 Права слідування  
Право слідування 

щодо творів 

образотворчого 

мистецтва 

Виплата зібраної  

винагороди за права 

слідування 

Усього 284 090,63    

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління 

№ Сума доходів від 

прав, розподілених 

правовласникам 

Сума доходів від прав, перерахованих 

іншим організаціям колективного 

управління 

Сума доходів від 

прав, використаних 

на інші цілі 

сума сфера використання 
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прав 

1 2 3 4 5 

1 3 238 874,49 2 848 149,59 Приватне копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях творів і 

виконань, зафіксованих 

у фонограмах, 

відеограмах, а також  

аудіовізуальних творах);  

право на справедливу 

винагороду, спільну для 

виконавців та 

виробників фонограм 

(відеограм), за публічне 

виконання фонограм і 

зафіксованих у них 

виконань чи публічну 

демонстрацію відеограм 

і зафіксованих у них 

виконань, 

опублікованих для 

використання з 

комерційною метою; 

публічне виконання 

музичних 

недраматичних творів з 

текстом і без тексту, 

включно з тими 

творами, що включені 

до складу 

аудіовізуальних творів; 

кабельна ретрансляція 

об’єктів авторського 

права і (або) суміжних 

прав, крім прав 

організацій мовлення 

щодо їхніх власних 

програм (передач) 

мовлення; 

право слідування щодо 

творів образотворчого 

мистецтва. 

 

Усього 3 238 874,49 2 848 149,59 -  
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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 

- - - - - 

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 

- - - - - 

Усього - - - - 

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від 

прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління 

№ Сума утриманих 

коштів 

Категорія 

прав 

Сфера 

використання 

прав 

Найменування організації, 

якій виплачено кошти 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Усього - - - - 

IV. Cуми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав 

іншими організаціями колективного управління 

№ Сума утриманих 

коштів 

Категорія 

прав 

Сфера 

використання 

прав 

Найменування організації, 

яка утримала кошти 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Усього - - - - 

V. Cуми 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 
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1 2 3 4 

- - - - 

Усього - - - 

3.2. На кінець 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 

1 131 300, 00 Авторські та 

суміжні права 

на 

аудіовізуальні 

твори 

Публічне виконання 

музичних 

недраматичних 

творів з текстом і без 

тексту, включно з 

тими творами, що 

включені до складу 

аудіовізуальних 

творів 

Спілка об'єднань 

громадян «Асоціація з 

управління 

аудіовізуальними 

правами «АРМА-

Україна» 

2 54 357,89 Авторське 

право на 

аудіовізуальні 

твори 

Публічне виконання 

музичних 

недраматичних 

творів з текстом і без 

тексту, включно з 

тими творами, що 

включені до складу 

аудіовізуальних 

творів 

Громадська спілка 

"Організація 

колективного управління 

авторськими і суміжними 

правами" 

3 61 448, 74 Суміжні права 

на 

аудіовізуальні 

твори 

Публічне виконання 

музичних 

недраматичних 

творів з текстом і без 

тексту, включно з 

тими творами, що 

включені до складу 

аудіовізуальних 

творів 

Громадська спілка 

"Українська ліга 

авторських та суміжних 

прав" 

Усього 247 106, 63 - - - 

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління 

№ Сума 

виплачених 

коштів 

Категорія прав Сфера використання 

прав 

Найменування 

організації, якій 

виплачено кошти 
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1 2 3 4 5 

1 920 171,74 Авторське та 

суміжне право 

на аудіо та 

аудіовізуальні 

твори 

Приватне копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а також  

аудіовізуальних 

творах)  

Спілка об'єднань 

громадян «Асоціація з 

управління 

аудіовізуальними 

правами «АРМА-

Україна» 

2 1 927 977,85 Авторське та 

суміжне право 

на аудіо та 

аудіовізуальні 

твори 

Приватне копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а також  

аудіовізуальних 

творах 

Всеукраїнська 

громадська організація 

«СІНЕМА» 

Усього 2 848 149,59 - - - 

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від 

прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління 

№ Сума утриманих 

коштів 

Категорія прав Сфера використання 

прав 

Найменування 

організації, якій 

виплачено кошти 

1 2 3 4 5 

1 201 917, 93 Авторське та 

суміжне право 

на аудіо та 

аудіовізуальні 

твори 

Приватне копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а також  

аудіовізуальних 

творах;  

Спілка об'єднань 

громадян «Асоціація з 

управління 

аудіовізуальними 

правами «АРМА-

Україна» 

2 340 231,39 Авторське та 

суміжне право 

на аудіо та 

аудіовізуальні 

Приватне копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

Всеукраїнська 

громадська організація 

«СІНЕМА» 
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твори зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а також  

аудіовізуальних 

творах  

Усього 542 149,32 - - - 

IV. Cуми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав 

іншими організаціями колективного управління 

№ Сума утриманих 

коштів 

Категорія прав Сфера використання 

прав 

Найменування 

організації, яка утримала 

кошти 

1 2 3 4 5 

1  

6 910,53  

 

Авторські та 

суміжні права 

на 

аудіовізуальні 

твори 

Публічне виконання 

музичних 

недраматичних 

творів з текстом і без 

тексту, включно з 

тими творами, що 

включені до складу 

аудіовізуальних 

творів. 

Спілка об'єднань 

громадян «Асоціація з 

управління 

аудіовізуальними 

правами «АРМА-

Україна» 

Усього 6 910,53 - - - 

V. Cуми 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 

- - - - 

Усього - - - 
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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 

1 6 480 597, 82 Авторське право, 

виконавське 

право, 

фонографічне 

право, 

відеографічне 

право 

Приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх 

умовах і в 

особистих цілях 

творів і 

виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а 

також  

аудіовізуальних 

творах 

2019 

Усього 6 480 597, 82 - - - 

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 

1 2 954 783,86 Авторське право, 

виконавське право, 

фонографічне 

право, 

Приватне копіювання (відтворення в 

домашніх умовах і в особистих цілях 

творів і виконань, зафіксованих у 

фонограмах, відеограмах, а також  
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відеографічне 

право 

аудіовізуальних творах). 

2 131 598,74 Виконавське 

право, 

фонографічне 

право 

Право на справедливу винагороду, 

спільну для виконавців та виробників 

фонограм (відеограм), за публічне 

виконання фонограм і зафіксованих у 

них виконань чи публічну 

демонстрацію відеограм і 

зафіксованих у них виконань, 

опублікованих для використання з 

комерційною метою  

3 124 507, 89 Авторське право, 

виконавське право, 

фонографічне 

право 

Публічне виконання музичних 

недраматичних творів з текстом і без 

тексту, включно з тими творами, що 

включені до складу аудіовізуальних 

творів 

4 25 500, 00 Авторське право, 

виконавське право, 

фонографічне 

право, 

відеографічне 

право 

Кабельна ретрансляція об’єктів 

авторського права і (або) суміжних 

прав, крім прав організацій мовлення 

щодо їхніх власних програм (передач) 

мовлення 

5 2 484,00 Права слідування  
Право слідування щодо творів 

образотворчого мистецтва 

Усього 3 238 874,49   

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам 

№ Загальна сума 

виплачених доходів від 

прав 

Категорія прав Сфера використання прав 

1 2 3 4 

1 2 333 844,79 Авторське право, 

виконавське право, 

фонографічне 

право, 

відеографічне 

право 

Приватне копіювання (відтворення в 

домашніх умовах і в особистих цілях 

творів і виконань, зафіксованих у 

фонограмах, відеограмах, а також  

аудіовізуальних творах) 

2 212 863, 33 Авторське право, 

Виконавське 

право, 

фонографічне 

право 

Публічне виконання музичних 

недраматичних творів з текстом і без 

тексту, включно з тими творами, що 

включені до складу аудіовізуальних 

творів, 

3 20 400, 00 Авторське право, 

виконавське право 

Кабельна ретрансляція об’єктів 

авторського права і (або) суміжних 

прав, крім прав організацій мовлення 
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щодо їхніх власних програм (передач) 

мовлення 

4 1598,33 Права слідування  Право слідування щодо творів 

образотворчого мистецтва 

Усього 2 568 706,45 -- - 

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 

1 - - - - 

Усього -    

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 6 480 597, 82 Кошти зібрані за чисті носії розподіляються та виплачуються 

у поточному 2020 році   

Усього 6 480 597, 82 - 

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 6 480 597, 82 Кошти зібрані за чисті носії розподіляються та виплачуються у 
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поточному 2020 році   

Усього 6 480 597, 82 - 

 

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 - - 

Усього - - 

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 

- - -   

Усього - - 

6. Відомості про використання сум, утриманих організацією колективного 

управління, з обґрунтуванням та розрахунком цих сум 

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 
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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 

№ Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада або інший статус 

учасника із зазначенням виду 

органу (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 - - - - 
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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  

2 097 356,36 

Авторське 

право, 

виконавське 

право, 

фонографічне 

право, 

відеографічне 

право 

 

Витрати в частині безпосереднього управління 

правами та  забезпечення діяльності ВГО 

«ВААП» 
 

Усього 2 097 356,36 - - 

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 

 

 

1 

 

 

2 097 356,36 

Авторське 

право, 

виконавське 

право, 

фонографічне 

право, 

відеографічне 

право 

Витрати в частині безпосереднього управління 

правами та  забезпечення діяльності ВГО 

«ВААП»: 

- оренда офісу; 

- заробітна плата (ФОП) співробітників 

(включно з податками на утримання 3-х 

штатних одиниць протягом 12 місяців); 

- ЄВ (22%) на ФОП; 

- витрати на відрядження; 

- послуги адвоката; 

- інформаційне забезпечення діяльності, 

канцтовари; 

- витрати на оплату послуг зв’язку, поштових 

відправлень, судових зборів; 

- аудиторські послуги; 

- послуги експертизи в державних органах; 

- інші (комісія банку,  членські внески і т.д.) 
 

Усього 2 097 356,36 - - 

III. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного 

управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг 

№ Сума витрат Призначення витрат 

1 2 3 
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- - - 

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 

1 1 181 484,35 збір за управління 

2 915 872,01 матеріальна підтримка організації та інші надходження 

Усього 2 097 356,36 - 

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до 

наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному 

році 

№ Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Посада або інший статус 

учасника із зазначенням виду 

органу (наглядовий, 

виконавчий) 

Розмір матеріального забезпечення 

1 2 3 4 

1 Гандзюк Юрій 

Михайлович  

Голова ВГО «ВААП» 28 198,59 (оплата праці за січень – 

грудень 2020року) 

Усього - - 28 198, 59 

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 

1 201 917,93 Авторське та 

суміжне право на 

аудіо та 

аудіовізуальні 

твори 

Приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а 

 

 

 

 

Збір за управління правами  
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також  

аудіовізуальних 

творах;  

2 340 231,39 Авторське та 

суміжне право на 

аудіо та 

аудіовізуальні 

твори 

Приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а 

також  

аудіовізуальних 

творах) 

 

 

 

 

 

Збір за управління правами  

3 599 511,17 Авторське право, 

виконавське 

право, 

фонографічне 

право, 

відеографічне 

право 

Приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а 

також  

аудіовізуальних 

творах) 

 

 

 

 

 

Збір за управління правами  

4 34 227,07 Авторське право, 

Виконавське 

право, 

фонографічне 

право 

Публічне виконання 

музичних 

недраматичних 

творів з текстом і 

без тексту, включно 

з тими творами, що 

включені до складу 

аудіовізуальних 

творів, 

 

Збір за управління правами 

5 5 100,00 Авторське право, 

виконавське 

право 

Кабельна 

ретрансляція 

об’єктів 

авторського права і 

(або) суміжних 

прав, крім прав 

організацій 

мовлення щодо 

їхніх власних 

програм (передач) 

мовлення 

 

Збір за управління правами 

6  

496,80 

 

Права слідування  

Право слідування 

щодо творів 

образотворчого 

мистецтва 

 

Збір за управління правами 
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7 23 967,65 Авторське та 

суміжне право на 

аудіо та 

аудіовізуальні 

твори 

Приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а 

також  

аудіовізуальних 

творах;  

Спеціалізований фонд 

(2,091%) для надання 

соціальних, культурних 

послуг, здійснення 

інформаційнопросвітницьких 

заходів 

8 40 385,45 Авторське та 

суміжне право на 

аудіо та 

аудіовізуальні 

твори 

Приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а 

також  

аудіовізуальних 

творах  

Спеціалізований фонд 

(2,091%) для надання 

соціальних, культурних 

послуг, здійснення 

інформаційнопросвітницьких 

заходів 

9 71 161,95 Авторське право, 

виконавське 

право, 

фонографічне 

право, 

відеографічне 

право 

Приватне 

копіювання 

(відтворення в 

домашніх умовах і в 

особистих цілях 

творів і виконань, 

зафіксованих у 

фонограмах, 

відеограмах, а 

також  

аудіовізуальних 

творах 

Спеціалізований фонд 

(2,091%) для надання 

соціальних, культурних 

послуг, здійснення 

інформаційнопросвітницьких 

заходів 

Усього 1 316 999,41 - - - 

7. Випадки відмови організації колективного управління від укладення договорів з 

користувачами 

7.1. На початок звітного періоду 

№ Користувач Дата й інші 

реквізити 

документа, яким 

Сфера використання 

прав, за якою 

пропонувалося 

Дата й інші реквізити 

документа, яким організація 

колективного управління 
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було направлено 

пропозицію про 

укладення договору 

укласти договір повідомила користувача про 

відмову від укладення 

договору, із зазначенням 

підстави відмови 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

7.2. На кінець звітного періоду 

№ Користувач Дата й інші 

реквізити 

документа, яким 

було направлено 

пропозицію про 

укладення договору 

Сфера використання 

прав, за якою 

пропонувалося 

укласти договір 

Дата й інші реквізити 

документа, яким організація 

колективного управління 

повідомила користувача про 

відмову від укладення 

договору, із зазначенням 

підстави відмови 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

8. Відомості про організаційно-правову форму та структуру організації колективного 

управління 

8.1. На початок звітного періоду 

№ Організаційно-

правова форма 

Відомості про 

загальні збори 

Відомості про 

наглядовий орган 

Відомості про 

виконавчий орган 

Інші відомості 

про структуру 

1 2 3 4 5 6 

1 Громадська 

організація 

Загальні збори 

членів 

проводилися 

26 грудня 

2019р.      

Наглядова рада у 

складі:  

Ломачука Дмитра 

Федоровича; 

Нагулко Юрія 

Олександровича;  

Сидоржевського 

Михайла 

Олексійовича;  

Солодко Євгена 

Вікторовича 

 

Голова 

Гандзюк Юрій 

Михайлович 

- 

8.2. На кінець звітного періоду 

№ Організаційно-

правова форма 

Відомості про 

загальні збори 

Відомості про 

наглядовий орган 

Відомості про 

виконавчий орган 

Інші відомості 

про структуру 

1 2 3 4 5 6 
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1 Громадська 

організація 

Загальні збори 

членів 

проводилися 18 

лютого 2020 

року та 10 

жовтня 2020 

року 

 

Наглядова рада у 

складі:  

Мовчан Павло 

Михайлович; 

Вакуленко Юрій 

Євгенович; 

Сидоржевський 

Михайло 

Олексійович;  

Солодко Євген 

Вікторович 

Голова 

Гандзюк Юрій 

Михайлович 

- 

 

 

9. Інші відомості про діяльність організації колективного управління 

- - 

 

! Просимо врахувати, що виплати винагород правовласникам-фізичним 

особам здійснювались після сплати всіх обов’язкових податків та зборів. 

Загальна сума утриманих із правовласників податків та зборів за 2020 р. 

становить 30 833 грн. 

!! Рішенням Загальних зборів членів всеукраїнської громадської 

організації «Всеукраїнське агентство авторських прав» від 10.10.2020р. 

було сформовано спеціальний фонд Агентства для здійснення 

соціальних, культурних, освітніх заходів  в адресу своїх членів та інших 

правовласників або в інтересах творчої громадськості у розмірі 

135 515,05 грн. (2,091% від суми зібраного Агентством доходу від прав за 

чисті носії у 2019 році). 

 

Додатки:  

1. Спеціальний звіт до даного щорічного звіту не надається, оскільки Всеукраїнською 

громадською організацією «Всеукраїнське агентство авторських прав», за період 2020 

року, кошти спеціального фонду на культурні, соціальні, навчальні цілі не 

використовувались.  

2. Аудиторський звіт на 7 (семи) арк. 

Рішення Загальних зборів членів ВГО «Всеукраїнське агентство авторських прав»   

про затвердження щорічного звіту за 2020р. (витяг з протоколу від 24.02.2021 б/н). 

Голова               __________________                             
                                (підпис) 

                                                  Гандзюк Ю.М.                                                            
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-  суми коштів, утриманих як збір за управління, та інші відрахування з доходу від прав, 

виплачених на користь інших організацій колективного управління, з розподілом за категоріями 

прав, сферами використання прав, за організаціями; 

-  суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав, 

іншими організаціями колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами 

використання прав, за організаціями; 

-  суми, що належать до виплати іншим організаціям колективного управління і 

розподілені безпосередньо правовласникам, з розподілом за категоріями прав та організаціями; 

4. розподіл і виплату організацією доходів від прав, а саме: 

-  загальна сума, розподілена на користь правовласників, з розподілом за категоріями прав 

і сферами використання прав; 

-  загальна сума, виплачена правовласникам, з розподілом за категоріями прав і сферами 

використання прав; 

-  загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам коштів 

з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, із зазначенням фінансового 

року, в якому зібрані ці кошти; 

5. у разі наявності нерозподілених та невиплачених коштів - інформація про причини 

виникнення такої ситуації та про заходи, здійснені організацією для пошуку та ідентифікації 

правовласника, якому мають бути розподілені та виплачені кошти; 

6. використання сум, утриманих організацією, з обґрунтуванням та розрахунком цих сум, 

зокрема: 

- всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією, з розподілом за категоріями 

прав, якими вона здійснює управління. У разі якщо витрати є непрямими або такими, що не 

можуть бути віднесені до жодної з категорій прав; 

- операційні та фінансові витрати в частині безпосереднього управління правами з 

розподілом за категоріями прав, якими управляє організація. У разі якщо витрати є непрямими і 

такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав; 

- операційні і фінансові витрати, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг; 

- ресурси, що використовуються для покриття витрат; 

- розмір матеріального забезпечення, наданого особам, зазначеним у статтях 8 та 9 цього 

Закону, у звітному році; 

- вирахування, що здійснюються з доходів від прав, з розподілом за категоріями прав і 

сферами використання прав, а також цілі таких вирахувань; 

7. випадки відмови від укладення договорів з користувачами; 

8. організаційно-правову форму та структуру організації. 

 

ЗАСТОСОВНІ КРИТЕРІЇ 

Критеріями для складання і подання відомостей Щорічного звіту про діяльність 

організації колективного управління ВГО «ВААП» за 2020 рік (встановленими критеріями) є: 

 пункти 1-8 частини 3 статті 11 Закону України «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних 

прав» від 15.05.2018 р. №2415-УІІІ; 

 форма щорічного звіту про діяльність організації колективного управління», 

затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

20.11.2018 р. №1707. 

Джерела застосовних критеріїв встановлені законодавчими актами України. Визначені вище 

критерії застосовуються виключно для відомостей Щорічного звіту про діяльність організації 

колективного управління, що складається для цілей подання регулярних (щорічних) відомостей, 

які розкриваються у сфері охорони авторського права і суміжних прав, у тому числі шляхом 

подання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
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відповідно до вимог частини 1 статті 11 Закону України «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15.05.2018 р. 

№2415-VIIІ. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО 

НАЙВИЩИМИ ВНОВАЖЕННЯМИ  

Управлінський персонал ВГО «ВААП» несе відповідальність за складання і достовірне подання 

відомостей у Щорічному звіті про діяльність організації колективного управління відповідно до 

встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 

визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання відомостей Щорічного звіту про 

діяльність організації колективного управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом формування відомостей у Щорічному звіті про діяльність організації колективного 

управління ВГО «ВААП». 

Враховуючи вимоги статті 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 31.12.2017 р. №2258, посадові особи ВГО «ВААП» несуть 

відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані 

аудитору для виконання цього завдання. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ 

ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ 
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що 

відомості Щорічного звіту про діяльність організації колективного управління ВГО «ВААП» в 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання 

звіту аудитора, що містить нашу думку. 

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте, не гарантує, що виконане 

завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 завжди виявить суттєве 

викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 

можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі відомостей Щорічного 

звіту про діяльність організації колективного управління. 

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми 

використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. 

Окрім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення відомостей Щорічного звіту 

про діяльність організації колективного управління внаслідок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики та отримуємо 

аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, 

ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього 

контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання 

впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, 

зроблених управлінським персоналом; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст відомостей Щорічного звіту про діяльність 

організації колективного управління включно з розкриттями відомостей, а також те, чи 
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показують відомості Щорічного звіту про діяльність організації колективного управління 

операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з 

надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого 

завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були 

виявлені; 

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми дотримались етичних вимог щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки 

та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З 

переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання 

завдання з надання впевненості щодо відомостей Щорічного звіту про діяльність 

організації колективного управління поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

питаннями виконання завдання. 

 

ЗАСТОСОВНІ ВИМОГИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ  

ТОВ АФ «СПВ АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 

«Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші 

завдання з надання впевненості і супутні послуги». Прийняття та процес виконання цього 

завдання здійснювалися із врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які 

розроблено ТОВ АФ «СПВ АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю 

якості 1. 

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ АФ «СПВ АУДИТ» є 

отримання достатньої впевненості у тому, що: 

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, 

законодавчих і регуляторних вимог;  

- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам. 

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. При 

виконанні завдання ми дотримувались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених 

у Кодексі етики професійних бухгалтерів,затвердженому Радою з Міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів (надалі - Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних 

принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, 

конфіденційності та професійної поведінки. Ми є незалежними по відношенню до ВГО 

«ВААП» згідно з Кодексом РМСЕБ та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 

завдання з надання впевненості, щодо відомостей Щорічного звіту про діяльність організації 

колективного управління. 

 

ПЕРЕГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ 

Загальний комплекс здійснених процедур щодо отримання аудиторських доказів, зокрема, 

але не виключно, був направлений на: 

- отримання розуміння середовища ВГО «ВААП», як середовища функціонування 

системи колективного управління: дослідження прийнятих внутрішніх документів 

із відомостями про повноваження та функціонування органів управління 

організації, про персональний склад, організаційно-правову форму та структуру 

організації колективного управління; 

- дослідження переліку договорів, укладених з іншими організаціями колективного 

управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, із зазначенням 
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назви таких організацій, дати набрання чинності договору, строку, дії договору, 

предмету договору; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про зібрані доходи від прав; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про суми коштів, отриманих 

від інших організацій колективного управління; 

- дослідження прийнятих внутрішніх документів про принципи та порядок розподілу 

доходу від прав; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про загальну суму доходів від 

прав, розподілену на користь правовласників; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про використані доходи від 

прав; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про загальну суму доходів від 

прав, виплачену правовласникам; 

- дослідження прийнятих внутрішніх документів про порядок утримання із сум 

зібраного доходу від прав сум збору за управління, а також сум, що можуть бути 

спрямовані на культурні, соціальні, навчальні цілі; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про суми коштів, утриманих як 

збір на управління та інші відрахування з доходу від прав, виплачених на користь 

інших організацій колективного правління; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про загальну суму зібраних, але 

не розподілених правовласникам коштів; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про всі операційні та фінансові 

витрати, здійснені організацією колективного управління; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про операційні та фінансові 

витрати організації колективного управління в частині безпосереднього управління 

правами; 

- дослідження внутрішніх документів із відомостями про розмір матеріального 

забезпечення, наданого особам, які входять до виконавчого органу організації 

колективного управління. 

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на 

аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не 

виключно, з таких джерел: статуту, протоколів Загальних зборів членів та Органів правління, 

правил розподілу та виплати доходів від прав, правил щодо порядку утримання із сум зібраного 

доходу збору за управління, а також сум, що можуть бути спрямовані на культурні, соціальні, 

навчальні цілі, положення про спеціальний фонд, внутрішніх правил для встановлення тарифів, 

наказів та актів про розподіл зібраних доходів від прав, протоколів та наказів із призначення 

посадових осіб, внутрішньої облікової політики, облікових записів ВГО «ВААП». 

 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

ВИСНОВОК 
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відомостей Щорічного 

звіту про діяльність організації колективного управління ВГО «ВААП», що включає перелік і 

опис договорів з іншими організаціями колективного управління, відомості про зібрані доходи 

від прав, відомості про розподіл і виплату доходів від прав, відомості про нерозподілені і 

невиплачені кошти, відомості про суми, утримані із зібраних доходів від прав, опис 

організаційно-правової форми та структури організації за рік, що закінчився 31 грудня 2020 

року. 
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На нашу думку, відомості Щорічного звіту про діяльність організації колективного 

управління Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське агентство авторських 

прав» за 2020 рік (що додається) підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог 

пунктів 1-8 частини 3 статті 11 Закону України «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15.05.2018 

р. №2415-VIII та Форми щорічного звіту про діяльність організації колективного 

управління», затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 20.11.2018 р. №1707. 
 
 
Основні відомості про ВГО «ВААП» 
 

Повне найменування: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО АВТОРСЬКИХ 

ПРАВ» 

Скорочене найменування: ВГО «ВААП» 

Код за ЄДРПОУ: 26547262 

Код території за КОАТУУ: 8039100000 

Місцезнаходження, 

фактична адреса: 

04116, м.Київ, вулиця Довнар-Запольського, будинок 

4, квартира 102; 

02132, м. Київ 

вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, 3 пов., офіс 5 

Телефон/факс: +38 (044) 500-11-57, 500-11-58 

Електронна пошта: office@vaap.com 

Дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців про 

проведення державної реєстрації 

12.04.2007 № 1 074 120 0000 024726 

Чисельність працівників станом на 

31.12.2020р. 
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Голова  Гандзюк Ю.М. 

 
 
Основні відомості про аудиторську фірму 
 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

аудиторська фірма « СПВ АУДИТ» 

Скорочене найменування: ТОВ АФ «СПВ АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ: 41624909 

Включення до розділів Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності  

Номер реєстрації 4714 в Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, розділ  

«СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Місцезнаходження, 

фактична адреса: 

02152, місто Київ, вулиця Березняківська, будинок 24, 

квартира 223 

Телефон/факс: +38 (067) 440-47-55 

Електронна пошта: infospv@ukr.net 

 Директор Полонська Ю.В. 

 

   

  








	\\server\office\1 Документы\ВААП\!Щорічний звіт_МЕРТ_2019-2020\2020\Щорічний звіт за 2020 рік.pdf
	\\server\office\1 Документы\ВААП\!Щорічний звіт_МЕРТ_2019-2020\2020\АУДИТ_2020.pdf
	D:\Pictures\MP Navigator EX\2021_02_22\IMG_0002.jpg
	D:\Pictures\MP Navigator EX\2021_02_22\IMG_0003.jpg
	D:\Pictures\MP Navigator EX\2021_02_22\IMG_0004.jpg
	D:\Desktop\переклад\audit report.docx

	\\server\office\1 Документы\ВААП\!Щорічний звіт_МЕРТ_2019-2020\2020\витяг.pdf

