09 червня 2016 року

Спільне звернення
Асоціації “Незалежні Регіональні Видавці України”, Української асоціації видавців періодичної
преси, Інтернет Асоціації України, Асоціації “Телекомунікаційна палата України”, Національної
спілки журналістів України, Українського союза промисловців і підприємців, ГО “Інститут
релігійної свободи”, Академії української преси, Прес-центру “Інформаційний відділ УПЦ КП”,
МГО “Асоціація журналістів, видавців і мовників християн “Новомедіа”, ВБФ “Журналістська
ініціатива”, Профспілки працівників культури України, ВГО “Національна Асамблея інвалідів
України”, ВГО “Спілка християнських письменників України”, ВГО “Українська бібліотечна
асоціація”, Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів
Прем'єр-міністру України, Народним депутатам України, Комітету Верховної Ради з питань
свободи слова та інформаційної політики, Міжвідомчій Робочій Групі (створеній відповідно
рішення Комітета Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики від
01 червня 2016 р.), Голові Держкомтелерадіо України, Міністерству інформаційної політики
України, громадській раді Комітета Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної
політики та іншим зацікавленим інституціям
У зв'язку з необхідністю захисту авторських прав та забезпечення свободи слова в Україні,
просимо провести необхідні консультації та докласти усіх зусиль до імплементації
нижчеозначених положень в законодавство:
З метою захисту авторських прав в мережi iнтернет Заявник може звернутися до суду
(господарського суду) та подати заяву про забезпечення позову (Цивільний процесуальний кодекс,
стаття 151) або вжиття запобіжних заходів (Господарський процесуальний кодекс, стаття 43-1), з
доказами, які підтверджують:
1) факт первинного оприлюднення об'єкта інтелектуальної власності Заявником, або iнший
доказ наявностi та обсягу авторських прав, передбачений законодавством;
2) факт направлення листа-вимоги з електронним цифровим пiдписом на електронну
адресу (e-mail) власника веб-сайту, який на думку Заявника порушує авторське право, - у
термiн 48 годин та бiльше до моменту звернення до суду та копію цього листа-вимоги,
посвідчену нотаріально. Лист-вимога має включати вимогу припинити розміщення в мережі
Інтернет контенту, що порушує авторські права Заявника (з вказанням url - визначника
місцезнаходження ресурсу), а також копіі документів, вказаних в попередньому абзаці. Цей пункт
не є обов'язковим, якщо e-mail власника сайту не вiдомій з відкритої бази даних (whois).
3) Нотарiально завiрена у день звернення до суду (господарського суду) копiя контенту (з
вказанням url), який розмiщений на веб-сайтi того, хто за думкою Заявника, порушує авторське
право.
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Перевіривши наявнicть та обсяг авторських прав Заявника, наявність спірного контенту
на веб-сайті та наявність (відсутність) e-mail власника веб-сайту у відкритій базі даних (whois), суд
(господарський суд) виносить рiшення про забезпечення позову (вжиття запобіжних заходів)
шляхом зобов'язання власника веб-сайту та/або постачальника послуг хостингу унеможливити
доступ користувачів до спірного контенту до розгляду справи по суті.

З повагою
Асоціація “Незалежні регіональні видавці України”

Човган О.Ю.

Українська Асоціація видавців періодичної преси

Погорелов О.В.

Інтернет Асоціація України

Федієнко О.П.

Асоціація “Телекомунікаційна палата України”

Гріцак К.І.

Національна спілка журналістів України

Томіленко С.А.

Український союз промисловців і підприємців

Гусєв О.Ю.

ГО “Інститут релігійної свободи”

Васін М.С.

Академія української преси

Іванов В.Ф.

Прес-центр “Інформаційний відділ УПЦ КП”

Ковальов А.В.

МГО “Асоціація журналістів, видавців і мовників
християн “Новомедіа”

Кухарчук Р.В.

ГО ВБФ “Журналістська ініціатива”

Мех Л.Г.

Профспілка працівників культури України

Перелигіна Л.Ф.

ВГО “Національна Асамблея інвалідів України”

Скрипка Н.С.

ВГО “Спілка християнських письменників України”

Шаповалова А.К.

ВГО “Українська бібліотечна асоціація”

Шевченко І.О.

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів

Афонін О.В.

Факт підтримання Спільного звернення зазначеними організаціями засвідчено засіданням
громадської ради при Держкомтелерадіо України, Протокол №6 від 09.06.2016 року.
Голова громадської ради
Човган О.Ю.
Контактна особа: Голова громадської ради при Держкомтелерадіо України Олександр Човган,
oleksandr.chovhan.airpu@gmail.com, Київ, Хрещатик, 26, +38 (067) 430-22-27
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