Голові Державної Служби Інтелектуальної власності України
Ми, Авторська Рада ДО УААСП, в управлінні якої знаходяться права понад 5000
українських авторів і понад 4 000 000 іноземних, звертаємось до Вас у зв'язку з діяльністю
Громадської ради при Державній Службі інтелектуальної власності України.
За наявною у нас інформацією більшість організацій в цій Громадській раді не мають
жодного стосунку а ні до авторських прав, а ні до інтелектуальної власності. Зокрема,
велика кількість організацій КВК, дає впевненість, що засідання ради будуть
"находчивыми".
Крім того, нас прикро вразив той факт, що радити Вам будуть керівники таких ОКУ
як ВГО "Автор", "Оберіг" та УЛАСП, завдяки яким Україна потрапила до "Списоку 301" і
стала "піратом №1" у світі. Більш того, Олександр Нікін, який створив УЛАСП, став
секретарем цієї ради (тож не дивно, що його дружина та деякі інші близькі друзі теж
входять до складу цієї, так званої "Громадської ради").
Окремі питання викликає персона пана Дмитра Гузія, який очолив раду. Ми давно
знаємо пана Дмитра, як представника і ВГО "Автор" і "Оберіг". І ми вважаємо, що
сьогоднішнє керівництво "Громадської ради" - Д.Гузій і О.Нікін, маючи в раді більшість
голосів завдяки родичам, друзям і КВКу - ніколи не зроблять нічого корисного для авторів.
Ми переконані, що єдиною метою роботи цієї "громадської ради" є забезпечення
недоторканості ОКУ "Автор", "Оберіг", УЛАСП та пов'язаних з ними осіб.
Нам стало відомо, що ця "громадська рада" зараз вимагає якихось "громадських
перевірок" діяльності ДО УААСП. Офіційно заявляємо, що згідно п. 8.1 Статуту ДО
УААСП Авторська рада здійснює громадський контроль за діяльністю ДО УААСП. Як ті
самі автори, за яких так вболівають на засіданнях Громадської ради пани Д.Гузій,
С.Загородній, М.Сосновський, С.Ступак та інші, ми вважаємо наш контроль достатньо
ефективним і не дозволимо незрозумілим для нас "громадам" знову заважати роботі ДО
УААСП надуманими перевірками.
При цьому, звертаємо Вашу увагу, що згідно Постанови КМУ "Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" №996 від 03.11.10,
Громадська рада при ЦОВВ є постійно діючим консультативно-дорадчим органом,
утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Державна
організація "Українське агентство з авторським та суміжних прав" не є органом виконавчої
влади!
і є окремою юридичною особою, а не підрозділом Державної служби
інтелектуальної власності. Таким чином, вплив Громадської ради, що здійснює свою
діяльність при Державній службі не може розповсюджуватись на діяльність ДО УААСП, а
прийняття нею рішень, резолюцій, вимог тощо у відношенні ДО УААСП є незаконним грубим перевищенням повноважень Громадської ради.
Наголошуємо, в ДО УААСП функції громадської ради виконуються Авторською
радою, що підтверджується Статутом організації та Положенням про Авторську раду.
Цим листом ставимо Вас до відома, що ми висловлюємо недовіру громадській раді
при Державній Службі інтелектуальної власності України і спроби приймати цією радою
будь які рішення щодо діяльності ДО УААСП будемо вважати умисними діями,
спрямованими на зруйнування колективного управління в Україні. Окремо сповіщаємо
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Вас, що у випадку схвалення Вами таких рішень, ми будемо негайно звертатися до
правоохоронних органів.

Голова Авторської ради
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