Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від ____ _________201__ року №_____
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов’язаної із використанням об’єктів права інтелектуальної
власності і визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державною службою інтелектуальної
власності
1. У цих критеріях терміни вживаються у значенні, встановленому
Законами України «Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом
дисків для лазерних систем зчитування», «Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз
даних», «Про авторське право і суміжні права» та «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
2. Дія цієї постанови не поширюється на державний нагляд (контроль)
у сфері охорони прав на сорти рослин.
3. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, пов’язаної із використанням об’єктів права
інтелектуальної власності, є:
вид діяльності у сфері інтелектуальної власності (виробництво дисків
для лазерних систем зчитування; публічне виконання, демонстрація, показ та
сповіщення шляхом прямої трансляції та/або ретрансляції, музичних та/або
аудіовізуальних творів, та/або фонограм, відеограм, у яких зафіксовані твори;
інші види діяльності у цій сфері);
обсяг здійснюваних операцій;
наявність порушень вимог законодавства у сфері інтелектуальної
власності, виявлені під час попередніх заходів державного нагляду
(контролю);
4. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання
відносяться до одного із трьох ступенів ризику – високого, середнього або
незначного.
5. До суб’єктів господарювання
відносяться суб’єкти, які:

з

високим

ступенем

ризику

здійснюють виробництво дисків для лазерних систем зчитування в
обсягах 50 000 штук або більше протягом року, що передує плановому;
ввозять (пересилають) на митну територію України та/або вивозять
(пересилають) з неї диски для лазерних систем зчитування в обсягах 50 000

штук або більше протягом року, що передує плановому (за винятком дисків,
що ввозяться транзитом, а також дисків, що ввозяться або вивозяться в
міжнародних поштових та експрес-відправленнях суб'єктами господарювання
для забезпечення господарської діяльності без права або не з метою
подальшого їх продажу або розповсюдження; з технічною документацією у
складі обладнання).
виробляють, ввозять (пересилають) на митну територію України та/або
вивозять (пересилають) з неї матриці незалежно від обсягів;
протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менше,
як протягом двох останніх заходів державного нагляду (контролю), допустили
порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать
суб'єкти господарювання, які:
здійснюють використання, розповсюдження та/або реалізацію об'єктів
інтелектуальної власності у ході публічного виконання, демонстрації, показу,
сповіщення шляхом їх прямої трансляції та/або ретрансляції, зокрема
музичних та/або аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, у яких
зафіксовані такі твори;
здійснюють виробництво, використання та/або розповсюдження, та/або
реалізацію комп'ютерних програм, баз даних;
ввозять (пересилають) на митну територію України та/або вивозять
(пересилають) з неї диски для лазерних систем зчитування в обсягах від
10 000 до 50 000 штук протягом року, що передує плановому (за винятком
дисків, передбачених абзацом третім пункту 5 цієї постанови);
протягом останніх п'яти років, що передують плановому, але не менше,
як протягом двох останніх заходів державного нагляду (контролю), допустили
порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать
суб'єкти, які не віднесені до суб'єктів господарювання з високим або середнім
ступенем ризику.
8. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог
законодавства у сфері використання об'єктів права інтелектуальної власності,
здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік;
з середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на п'ять років.
9. У разі, коли протягом останніх трьох років, але не менше, як протягом
двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів
порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності,
наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого

суб’єкта господарювання здійснюється не раніше, ніж через період часу,
встановлений для відповідного ступеню ризику, збільшений у 1,5 рази.
10. У разі, коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно
до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш
високого ступеню ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

