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Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 року
за № 1745/24271
Про затвердження Переліку
питань для здійснення планових
заходів державного нагляду
(контролю) з використання
об’єктів права інтелектуальної
власності, уніфікованої форми
акта перевірки дотримання вимог
законодавства у сфері
інтелектуальної власності та
форми припису

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року
№ 1850-р «Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1)
Перелік питань для здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) з використання об'єктів права інтелектуальної власності;
2)
уніфіковану форму акта перевірки
законодавства у сфері інтелектуальної власності;
3) форму припису.

дотримання

вимог

2.
Державній службі інтелектуальної власності України (Ковіні
М.В.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3.
Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної
служби інтелектуальної власності України Ковіню М.В.
4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Міністр

Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
02 жовтня 2013 року № 1355
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 року
за № 1745/24271

Перелік
питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з
використання об’єктів права інтелектуальної власності
1.
Вимоги, які містяться у наданих приписах посадових осіб, щодо
усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою.
2.
Наявність виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також документів, що
посвідчують особу, у посадових осіб.
3. Наявність статуту (положення).
4. Наявність договору про оренду приміщення.
5. Наявність свідоцтва про право власності на приміщення.
6. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів
на право використання об’єктів права інтелектуальної власності.
7. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів
на право відтворення об’єктів права інтелектуальної власності.
8. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів
на право прокату об’єктів права інтелектуальної власності.
9. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів
на право оренди об’єктів права інтелектуальної власності.
10. Наявність документів, ліцензійних договорів, авторських договорів
на право розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності.

11. Наявність наказу про призначення відповідальної особи за
використання комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки.
12. Наявність документів щодо кількості комп’ютерів і аудіо-,
відеотехніки, які знаходяться на обліку суб’єкта господарювання
(матеріальні активи).
13. Наявність документів з переліком комп’ютерного програмного
забезпечення, яке знаходиться на обліку суб’єкта господарювання
(нематеріальні активи).
14. Наявність у суб’єкта господарювання документів (бухгалтерської
документації) щодо нарахування та сплати авторської винагороди (роялті) за
використання об’єктів права інтелектуальної власності.
15. Діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування,
матриць здійснюється.
16. Діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування,
матриць здійснюється тільки в ліцензованих приміщеннях (тобто
приміщеннях, зазначених в додатку до ліцензії).
17. Діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування,
матриць здійснюється тільки на ліцензованому обладнанні (тобто на
обладнанні, зазначеному в додатку до ліцензії).
18. На кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування,
матриці із записом інформації спеціальний ідентифікаційний код
проставлено.
19. Обов’язкові безоплатні примірники виготовлених дисків для
лазерних систем зчитування, із записом на них інформації спеціально
уповноваженому органу з питань ліцензування надано. Примірник
реєстраційної картки із зазначенням номера та дати її реєстрації наявний.
20. На кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування,
матриці без запису інформації код прес-форми, з якої його було виготовлено,
проставлено.
21. Нанесення на диски для лазерних систем зчитування, матриці
спеціального
ідентифікаційного
коду
ліцензованим
обладнанням
технологічно забезпечено.

22. Диски для лазерних систем зчитування, матриці, які містять об’єкти
авторського права та/або суміжних прав, виробляються лише за наявності
дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права.
23. Облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, а також придбання, зберігання, використання сировини для їх
виробництва ведуться.
24. Документи, що фіксують придбання, зберігання, використання
сировини та основних вузлів обладнання для виробництва дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, виробництво, зберігання,
транспортування, знищення (або утилізацію) дисків для лазерних систем
зчитування, матриць наявні, їх збереження (не менше 3 років) забезпечено.
25. Облік основних вузлів спеціалізованого обладнання для
виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць із зазначенням
дати придбання (списання) цих вузлів, типу, моделі та серійного номера, а
також спеціального ідентифікаційного коду ведеться.
26. Облік обсягів придбання, зберігання, використання сировини –
оптичного полікарбонату із зазначенням кількості, типу або марки, назви та
дати договору, назви сторони, з якою було укладено договір, ведеться.
27. Облік отриманих замовлень та укладених договорів про
виробництво та/або поставку (продаж) вироблених дисків для лазерних
систем зчитування, матриць ведеться із зазначенням:
1) назви і місцезнаходження замовника дисків для лазерних систем
зчитування, матриць;
2) повного опису об’єктів авторського права та/або суміжних прав, які
будуть відтворені на дисках для лазерних систем зчитування, матрицях;
3) копій товарно-транспортних
установленому порядку;

документів,

оформлених

в

4) документів, наданих замовником, що підтверджують наявність у
нього прав на відтворення об’єктів авторського права та/або суміжних прав.
28. Облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування,
матриць ведеться із зазначенням:
1) дати виготовлення, виду та назви вироблених дисків для лазерних
систем зчитування, матриць, дати та номера замовлення (договору);

2) кількості виготовлених якісних (не відбракованих) дисків для
лазерних систем зчитування, матриць;
3) кількості виготовлених відбракованих (з дефектами) дисків для
лазерних систем зчитування, матриць;
4) загальної ваги сировини – оптичного полікарбонату, використаного
для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
29. Журнали, в яких ведеться облік, наявні, пронумеровані,
прошнуровані і скріплені печаткою.
30. Копії електронних журналів, в яких ведеться облік (у разі ведення
журналів обліку в електронному вигляді за допомогою програми «Microsoft
Word» (із збереженням файлів з розширенням RTF)), наявні, пронумеровані,
прошнуровані, скріплені печаткою та підписом керівника.
31. На кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування,
матриці із записом інформації спеціальний ідентифікаційний код
проставляється.
32. На кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування,
матриці без запису інформації код матриці, з якої його було виготовлено,
відповідно до технічних специфікацій спеціального ідентифікаційного коду,
встановлених Порядком присвоєння і нанесення на диски для лазерних
систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003
року № 623, проставляється.
33. Обладнання, що використовується для виробництва дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, пристосоване для нанесення
спеціального ідентифікаційного коду, зазначеного в ліцензії на виробництво
дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
34. Правильність оформлення договорів про виробництво дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, що містять об’єкти авторського права
та/або суміжних прав, і використання авторських та/або суміжних прав на
виготовлення дисків для лазерних систем зчитування, матриць забезпечено.
35. Установлені вимоги при укладанні договорів про виробництво
дисків для лазерних систем зчитування, матриць, що містять об’єкти
авторського права та/або суміжних прав, і використання авторських та/або
суміжних прав на виготовлення дисків для лазерних систем зчитування,
матриць виконуються, а саме:

1) документальна інформація від замовника про об’єкти авторського
права та суміжних прав, що будуть відтворені на диску для лазерних систем
зчитування, матриці, отримана;
2) документальна інформація про суб’єктів авторського права і
суміжних прав: для юридичної особи – повне найменування,
місцезнаходження, наявність виписки або витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, код за ЄДРПОУ; для
фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта).
36. Копії документів, якими підтверджується наявність у замовника
прав на відтворення дисків для лазерних систем зчитування, матриць із
записом на них об’єктів авторського та/або суміжних прав, щодо яких
укладається замовлення (договір) на їх виробництво, від замовника
отримано.
37. Копію витягу з реєстру про визнання спеціального
ідентифікаційного коду на матрицю, що імпортується (у разі використання
заводом матриць, що імпортуються), отримано.
38. Зазначений Перелік є вичерпним.
Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за
дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері
інтелектуальної власності з інших питань, які не включені до цього Переліку,
забороняється.

Директор департаменту організаційноаналітичного забезпечення і взаємодії
із засобами масової інформації та
громадськими об’єднаннями

А.В. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
02.10.2013 № 1355

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45, тел. (044) 494-06-06, факс: (044) 494-06-67,
E-mail:post@sips.gov.ua
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює
перевірку)
АКТ
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності
№
”____”______________20___ р.

м. __________________

Примірник №_____

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання / П. І. Б. фізичної особи – підприємця)
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника
податків1,

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання, телефон)
Вид суб’єкта господарювання: підприємство;  установа;  організація;  фізична

особа -підприємець

Розділ І

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від .. № 
Направлення на перевірку від ..
№ 

 планова
 позапланова
Завершення перевірки

Початок перевірки

   
число

місяць

рік

години

Тип здійснюваної перевірки

    
хвилини

число

місяць

рік

години


хвилини

______________________________

Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
1

Особи, що беруть участь у перевірці:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
керівник та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи: ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок
Планова
Позапланова
 не було взагалі
 не було взагалі
 була з .. по
 була з .. по ..
..
Акт перевірки № .
Акт перевірки № .
Припис щодо усунення порушень: 
Припис щодо усунення порушень: 
 не видавався;  видавався;
 не видавався;  видавався;
його вимоги:  виконано;  не виконано
його вимоги:  виконано;  не виконано

Розділ II
Питання, що підлягають перевірці
№ з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так1

Ні2

Нв3

Нп4

Нормативне
обґрунтування

I. Загальні вимоги
1.1

1. Загальні питання
Вимоги, які містяться у наданих приписах
посадових осіб, щодо усунення порушень,
виявлених попередньою перевіркою,

стаття
8
України
основні

Закону
«Про
засади

виконано

1.2

1.3
1.4

Наявність виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, а також
документів, що посвідчують особу, у
посадових осіб
Наявність статуту (положення)
Наявність договору про оренду приміщення

1.5

Наявність свідоцтва про право власності на
приміщення

1.6

Наявність
документів,
ліцензійних
договорів (угод), авторських договорів на
право
використання
об’єктів
права
інтелектуальної власності
Наявність
документів,
ліцензійних
договорів (угод), авторських договорів на
право
відтворення
об’єктів
права
інтелектуальної власності
Наявність
документів,
ліцензійних
договорів (угод), авторських договорів на
право
прокату
об’єктів
права
інтелектуальної власності
Наявність
документів,
ліцензійних
договорів (угод), авторських договорів на
право оренди об’єктів права інтелектуальної
власності
Наявність
документів,
ліцензійних
договорів (угод), авторських договорів на
право розповсюдження об’єктів права
інтелектуальної власності

1.7

1.8

1.9

1.10

державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності» (далі –
ЗУ № 877-V)
стаття
3
Закону
України
«Про
особливості
державного
регулювання
діяльності суб’єктів
господарювання,
пов’язаної
з
виробництвом,
експортом, імпортом
дисків для лазерних
систем зчитування»
(далі
–
ЗУ
№ 2953-ІІІ), стаття
32 Закону України
«Про
авторське
право
і
суміжні
права» (далі – ЗУ
№
3792-XII),
постанова Кабінету
Міністрів
України
від 04 липня 2001
року № 756 «Про
затвердження
переліку документів,
які додаються до
заяви про видачу
ліцензії для окремого
виду господарської
діяльності» (далі –
ПКМУ № 756)
статті
426,
1109
Цивільного кодексу
України, стаття 32
ЗУ
№
3792-XII,
Закон України «Про
розповсюдження
примірників
аудіовізуальних
творів,
фонограм,
відеограм,
комп’ютерних
програм, баз даних»
(далі – ЗУ
№ 1587-ІІІ),
постанова Кабінету
Міністрів
України
від 17 травня 2002
року № 674 «Про
затвердження
Положення
про

1.11

Наявність
наказу
про
призначення
відповідальної особи за використання
комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки

1.12

Наявність документів щодо кількості
комп’ютерів і аудіо-, відеотехніки, які
знаходяться
на
обліку
суб’єкта
господарювання (матеріальні активи)
Наявність
документів
з
переліком
комп’ютерного програмного забезпечення,
яке знаходиться на обліку суб’єкта
господарювання (нематеріальні активи)
Наявність у суб’єкта господарювання
документів (бухгалтерської документації)
щодо нарахування та сплати авторської
винагороди (роялті) за використання
об’єктів права інтелектуальної власності

1.13

1.14

державного
інспектора з питань
інтелектуальної
власності Державної
служби
інтелектуальної
власності» (далі –
ПКМУ № 674)
статті 3, 8, 10 ЗУ
№ 1587-ІІІ,
ПКМУ № 674

статті 4, 15, 16, 33, 37
ЗУ № 3792-XII,
ПКМУ № 71

II. Вимоги до додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць
1. Організаційні вимоги
1.1
Діяльність з виробництва дисків для
пункт 2.1 розділу 2
лазерних систем зчитування, матриць
Ліцензійних умов
здійснюється
провадження
господарської
діяльності
з
виробництва дисків
для
лазерних
систем зчитування,
матриць,
затверджених
наказом
Державного
комітету України з
питань
регуляторної
політики
та
підприємництва,
Міністерства освіти
і науки України від
03 липня 2002 року
№ 71/382,
зареєстрованих
у
Міністерстві
юстиції України 17
липня 2002 року за
№ 589/6877 (із
змінами) (далі –
Ліцензійні умови)
1.2
Діяльність з виробництва дисків для
абзац 2 пункту 2.2
лазерних систем зчитування, матриць
розділу 2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

здійснюється тільки в ліцензованих
приміщеннях (тобто приміщеннях,
зазначених в додатку до ліцензії)
Діяльність з виробництва дисків для
лазерних систем зчитування, матриць
здійснюється тільки на ліцензованому
обладнанні (тобто на обладнанні,
зазначеному в додатку до ліцензії)
На кожному виготовленому диску для
лазерних систем зчитування, матриці із
записом інформації спеціальний
ідентифікаційний код проставлено
Обов’язкові безоплатні примірники
виготовлених дисків для лазерних
систем зчитування із записом на них
інформації спеціально уповноваженому
органу з питань ліцензування надано.
Примірник реєстраційної картки із
зазначенням номера та дати її реєстрації
наявний

На кожному виготовленому диску для
лазерних систем зчитування, матриці
без запису інформації код прес-форми, з
якої його було виготовлено,
проставлено
Нанесення на диски для лазерних
систем зчитування, матриці
спеціального ідентифікаційного коду
ліцензованим обладнанням
технологічно забезпечено
Диски для лазерних систем зчитування,
матриці, які містять об’єкти авторського
права та/або суміжних прав,
виробляються лише за наявності
дозволу осіб, яким належить авторське
право чи суміжні права
Облік обсягів виробництва дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, а
також придбання, зберігання,
використання сировини для їх
виробництва ведуться
Документи, що фіксують придбання,
зберігання, використання сировини та
основних вузлів обладнання для
виробництва дисків для лазерних
систем зчитування, матриць,
виробництво, зберігання,

Ліцензійних умов
абзац 2 пункту 2.2
розділу 2
Ліцензійних умов
стаття 4 ЗУ
№ 2953-ІІІ, пункт
2.2 розділу 2
Ліцензійних умов
постанова Кабінету
Міністрів України
від 04 липня 2002
року № 925 «Про
затвердження
Порядку надання,
зберігання та
видачі примірників
дисків для лазерних
систем
зчитування», абзац
третій пункту 2.2
розділу 2
Ліцензійних умов

стаття 4
ЗУ № 2953-ІІІ,
розділ 2
Ліцензійних умов

пункт 2.3 розділу 2
Ліцензійних умов

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

транспортування, знищення (або
утилізацію) дисків для лазерних систем
зчитування, матриць наявні, їх
збереження (не менше 3 років)
забезпечено
2. Вимоги щодо обліку
Облік основних вузлів спеціалізованого
підпункт «а»
обладнання для виробництва дисків для
пункту 2.4 розділу
лазерних систем зчитування матриць із
2 Ліцензійних умов
зазначенням дати придбання (списання)
цих вузлів, типу, моделі та серійного
номера, а також спеціального
ідентифікаційного коду ведеться
Облік обсягів придбання, зберігання,
підпункт «б»
використання сировини – оптичного
пункту 2.4 розділу
полікарбонату із зазначенням кількості,
2 Ліцензійних умов
типу або марки, назви та дати договору,
назви сторони, з якою було укладено
договір, ведеться
Облік отриманих замовлень та укладених договорів про виробництво та/або поставку
(продаж) вироблених дисків для лазерних систем зчитування, матриць ведеться із
зазначенням:
назви і місцезнаходження замовника
абзац другий
дисків для лазерних систем зчитування,
підпункту «в»
матриць
пункту 2.4 розділу
2 Ліцензійних умов
повного опису об’єктів авторського
абзац третій
права та/або суміжних прав, які будуть
підпункту «в»
відтворені на дисках для лазерних
пункту 2.4 розділу
систем зчитування, матрицях
2 Ліцензійних умов
копій товарно-транспортних
абзац четвертий
документів, оформлених в
підпункту «в»
установленому порядку
пункту 2.4 розділу
2 Ліцензійних умов
документів, наданих замовником, що
абзац 5 підпункту
підтверджують наявність у нього прав
«в» пункту 2.4
на відтворення об’єктів авторського
розділу 2
права та/або суміжних прав
Ліцензійних умов
Облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць ведеться із
зазначенням:
дати виготовлення, виду та назви
абзац другий
вироблених дисків для лазерних систем
підпункту «г»
зчитування, матриць, дати та номера
пункту 2.4 розділу
замовлення (договору)
2 Ліцензійних умов
кількості виготовлених якісних (не
абзац третій
відбракованих) дисків для лазерних
підпункту «г»
систем зчитування, матриць
пункту 2.4 розділу
2 Ліцензійних умов
кількості виготовлених відбракованих (з
абзац четвертий
дефектами) дисків для лазерних систем
підпункту «г»
зчитування, матриць
пункту 2.4 розділу
2 Ліцензійних умов
загальної ваги сировини – оптичного
абзац п’ятий

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.2.1

полікарбонату, використаного для
виробництва дисків для лазерних
систем зчитування, матриць
Журнали, в яких ведеться облік, наявні,
пронумеровані, прошнуровані і
скріплені печаткою

підпункту «г»
пункту 2.4 розділу
2 Ліцензійних умов
абзаци 6, 7
підпункту «г»
пункту 2.4 розділу
2 Ліцензійних умов
абзац восьмий
підпункту «г»
пункту 2.4 розділу
2 Ліцензійних умов

Копії електронних журналів, в яких
ведеться облік (у разі ведення журналів
обліку в електронному вигляді за
допомогою програми «Microsoft Word»
(із збереженням файлів з розширенням
RTF)), наявні, пронумеровані,
прошнуровані, скріплені печаткою та
підписом керівника
3. Технологічні вимоги
На кожному виготовленому диску для
розділ 3
лазерних систем зчитування, матриці із
Ліцензійних умов
записом інформації спеціальний
ідентифікаційний код проставляється
На кожному виготовленому диску для
розділ 3
лазерних систем зчитування, матриці
Ліцензійних умов
без запису інформації код матриці, з
якої його було виготовлено, відповідно
до технічних специфікацій спеціального
ідентифікаційного коду проставляється
Обладнання, що використовується для
розділ 3
виробництва дисків для лазерних
Ліцензійних умов
систем зчитування, матриць,
пристосоване для нанесення
спеціального ідентифікаційного коду,
зазначеного в ліцензії на виробництво
дисків для лазерних систем зчитування,
матриць
4. Вимоги до порядку перевірки прав на об’єкти інтелектуальної власності
Правильність оформлення договорів
розділ 4
про виробництво дисків для лазерних
Ліцензійних умов
систем зчитування, матриць, що містять
об’єкти авторського права та/або
суміжних прав, і використання
авторських та/або суміжних на
виготовлення дисків для лазерних
систем зчитування, матриць
забезпечено
Установлені вимоги при укладанні договорів про виробництво дисків для лазерних
систем зчитування, матриць, що містять об’єкти авторського права та/або суміжних
прав, і використання авторських та/або суміжних прав на виготовлення дисків для
лазерних систем зчитування, матриць виконуються, а саме:
документальна інформація від
розділ 4
замовника про об’єкти авторського
Ліцензійних умов
права та суміжних прав, що будуть
відтворені на диску для лазерних систем
зчитування, матриці, отримана

4.2.2

4.3

4.4

документальна інформація про суб’єктів
авторського права і суміжних прав:
для юридичної особи – повна назва,
адреса, номер і дата видачі свідоцтва
про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності –
юридичної особи, код за ЄДРПОУ;
для фізичної особи – прізвище, ім’я, по
батькові, домашня адреса, номер і дата
видачі свідоцтва про державну
реєстрацію суб’єкта підприємницької
діяльності – фізичної особи
Копії документів, якими
підтверджується наявність у замовника
прав на відтворення дисків для лазерних
систем зчитування, матриць із записом
на них об’єктів авторського права та/або
суміжних прав, щодо яких укладається
замовлення (договір) на їх виробництво,
від замовника отримано

розділ 4
Ліцензійних умов

розділ 4
Ліцензійних умов

Копію витягу з реєстру про визнання
спеціального ідентифікаційного коду на
матрицю, що імпортується (у разі
використання заводом матриць, що
імпортуються), отримано

розділ 4
Ліцензійних умов

Розділ III
Опис виявлених порушень
№
з/п

НПА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити, норми
позначення НПА6
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розділ IV
Перелік питань для контролю дій перевіряючи
№
з/п
1

2

3

Питання, що підлягають контролю з боку
суб’єкта нормотворення
Про проведення планової перевірки
підприємство письмово попереджено не
менше ніж за 10 календарних днів до її
початку
Направлення на перевірку та службові
посвідчення, що посвідчують перевіряючих,
пред’явлено
Копію направлення на перевірку надано

Так1

Ні2 Нв3

Нп4

Нормативне
обґрунтування
частина
четверта статті
5 ЗУ № 877-V
частина п’ята
статті 7, абзац
третій статті 10
ЗУ № 877-V
частина п’ята
статті 7, абзац
третій та
шостий статті
10 ЗУ № 877-V
частина
дванадцята
статті 4 ЗУ
№ 877-V
частина перша
статті 6
ЗУ № 877-V

Перед початком здійснення перевірки
перевіряючими внесено запис про перевірку
до відповідного журналу суб’єкта
господарювання (за його наявності)
5
Під час позапланової перевірки
з’ясовувалися лише ті питання, необхідність
перевірки яких стала підставою для її
здійснення. У направленні на здійснення
позапланової перевірки зазначено питання,
що є підставою для здійснення такої
перевірки
Примітка. Ця частина Акта перевірки заповнюється виключно суб’єктами господарювання або
уповноваженою ним особою.
4

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта
перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання
№
Опис пояснень, зауважень або заперечень
з/п

Розділ V
Підписи осіб, які брали участь у перевірці
________________________________ ___________________ ________________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________ ___________________ ________________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________ ___________________ ________________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
_______________________________ ___________________ _________________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник та/або уповноважені ним особи суб’єкта господарювання, треті особи:
______________________________ ___________________ __________________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________ ___________________ __________________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________ ___________________ __________________________________

Примірник цього Акта перевірки
на  сторінках отримано ..:
________________________
(посада)

________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання керівником та/або уповноваженими ним
особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких надано під підпис про отримання
керівнику або уповноваженій ним особі суб’єкта господарювання, другий – залишено
на зберігання в органі, який здійснив захід державного нагляду (контролю)

Розділ VI
Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання,
передбачені цим Актом перевірки
№
з/п

Позначення

Назва НПА5

Затверджено
вид НПА5 та
дата та номер
найменування органу
НПА5

1. Кодекси України
1.1

ЦКУ

Цивільний кодекс
України

Цивільний кодекс
України

від 16 січня
2003 року

2. Закони України
2.1

ЗУ № 877-V

”Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності”
”Про авторське право і
суміжні права”

Закон України

від 05 квітня
2007 року
№ 877-V

2.2

ЗУ № 3792-XII

Закон України

ЗУ № 1587-ІІІ

”Про розповсюдження
примірників
аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм,
баз даних”

Закон України

від 23 грудня
1993 року
№ 3792-XII
від 23 березня
2000 року
№ 1587-ІІІ

2.3

2.4

ЗУ № 2953-ІІІ

”Про особливості
державного
регулювання діяльності
суб’єктів
господарювання,
пов’язаної з
виробництвом,
експортом, імпортом
дисків для лазерних
систем зчитування”

Закон України

від 17 січня
2002 року
№ 2953-ІІІ

3. Постанови Кабінету Міністрів України, накази органів державної виконавчої
влади, інші нормативно-правові акти
3.1

ПКМУ № 674

3.2

ПКМУ № 71

”Про затвердження
Положення про
державного інспектора з
питань інтелектуальної
власності Державної
служби інтелектуальної
власності”
”Про затвердження
розміру, порядку та
умов виплати
винагороди (роялті) за
комерційне
використання
опублікованих з
комерційною метою
фонограм, відеограм, їх
примірників та
зафіксованих у них

Постанова КМУ

від 17 травня
2002 року
№ 674

Постанова КМУ

від 18 січня
2003 року № 71

3.3

ПКМУ № 756

3.4

ПКМУ № 925

3.5

Ліцензійні умови

виконань”
”Про затвердження
переліку документів, які
додаються до заяви про
видачу ліцензії для
окремого виду
господарської
діяльності”
”Про затвердження
Порядку надання,
зберігання та видачі
примірників дисків для
лазерних систем
зчитування”
”Про затвердження
Ліцензійних умов
провадження
господарської
діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем
зчитування, матриць”

Постанова КМУ

від 04 липня
2001 року
№ 756

Постанова КМУ

від 04 липня
2002 року
№ 925

Наказ
Держкомпідприємництва
та Міністерства освіти і
науки

від 03 липня
2002 року
№ 71/382,
зареєстрований
в Міністерстві
юстиції
України 17
липня 2002
року за
№ 589/6877

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:
1
”Так” – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.
2
”Ні” – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.
3
”Нв” – не вимагається від підприємства/суб’єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють
перевірку.
4
”Нп” – не перевірялося на цьому підприємстві/суб’єкті.
5
”НПА” – нормативно - правовий акт.
6
”Позначення НПА” – умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати
позначенню, вказаному у розділі VI «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено
та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки».

Директор департаменту організаційноаналітичного забезпечення і взаємодії
із засобами масової інформації та
громадськими об’єднаннями

А.В. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
02 жовтня 2013 року № 1355

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45, тел. (044) 494-06-06, факс: (044) 494-06-67,
E-mail:post@sips.gov.ua

Керівнику _____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ПРИПИС
Відповідно до статей 15, 32, 33, 43, 45, 50 Закону України «Про
авторське право і суміжні права», постанов Кабінету Міністрів України від
18 січня
2003 року № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов
виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з
комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у
них виконань» та від 18 січня 2003 року № 72 «Про затвердження
мінімальних
ставок
винагороди (роялті) за використання об‘єктів
авторського права і суміжних прав» використання об’єктів авторського
права і суміжних прав способами їх публічного виконання, публічної
демонстрації, публічного сповіщення та ретрансляції можливе лише за
наявності договорів, укладених особою, яка використовує об’єкти
авторського права та (або) суміжних прав (користувачем), із:
безпосередньо авторами (чи іншими особами, які мають авторське
право) або з їх повіреними чи з організацією колективного управління, що
має свідоцтво про облік організації колективного управління, видане органом

виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності (при використанні
користувачем об’єктів авторського права);
уповноваженою організацією колективного управління, згідно з
наказом про визначення організації колективного управління уповноваженою
організацією, виданого Державною службою інтелектуальної власності
України на здійснення збору і розподілу винагороди (роялті) за використання
опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, їх примірників
та зафіксованих у них виконань (при використанні користувачем об’єктів
суміжних прав (виконань, фонограм, відеограм)).
Розмір, порядок та умови виплати винагороди (роялті) передбачені
постановами Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 «Про
затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за
комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» та від 18 січня
2003 року № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті)
за використання об‘єктів авторського права і суміжних прав».
Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Положення про державного
інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 травня 2002 року № 674, державний інспектор здійснює
контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог Закону України
«Про авторське право і суміжні права» та інших актів законодавства у
сфері інтелектуальної власності.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись підпунктом 6 пункту 7 та
абзацом сьомим пункту 9 цього Положення, приписую укласти договори із:
авторами (чи іншими особами, які мають авторське право), або з їх
повіреними, чи організацією колективного управління;
уповноваженою організацією колективного управління.
Про виконання припису вимагаю повідомити до"____"_____ 20__ року
за місцезнаходженням: _____________________________________________
__________________________________________________________________
Державний інспектор з питань
інтелектуальної власності
____________________________
____________________________
____________________________
Припис отримав (відправлений поштою): ______________________________
представник суб’єкта господарювання

(особа, яка відправила припис поштою)________________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
«_____»______________20___р.

Директор департаменту організаційноаналітичного забезпечення і взаємодії
із засобами масової інформації та
громадськими об’єднаннями

________________________
(підпис)

А.В. Марченко

