
02.03.20209.
(дата складе… звіту)

щоггчний ввп
про Діяльність організаціі' колективного управління за 2019 рік

ГО “ОКУ “Оберіг”
(найменування організацй' колекгивногпуправління)

@ г. С Ч, 2 о 2 и
(дата оприлюднепп;

звіту
на веб-сайті організаці'і')

м. Ки'і'в
(місце екладення звіту)

1. Відомості про двосторонні та багатоотороннідоговори організаці'і' з іншими
оргшізщіямиколективного управління, у тому числі з аналогішшми іноземними
організаціями

1.1. На початок звітного періоду

1. Догово и, укладені з іноземними організаціями
№ Сторона договору Дата избрания Строк діі договору Предмет договору

чинності
договором

1 2 3 4 5

1. итти $іошагиу52еп 29.10.2002 3 роки з уповноваження
Ануэіош автомат-твою представили інтереси по

шуіюпашсош пролонгаціею правам виконавців на

ЗТОАКТ (пролонгований) тершоріі‘ краіни
контрагента

2. АРОЦОЫ (Зі-еек 26.11.2003 3 роки 3 уповноиаження
Мизіоіапз’ Коуаіііез автоматичною представили інтереси по

Сопесііп; Зосіеку пролонгацісю правам виконавців на
(пролонгований) терторі'і краіни

контрагента

3. Езюпіап Регіогтегз’ 01.01.2004 3 роки з уповноваженнл
Аззосіаііоп (ЕЕЬ) автоматичною предетавляти інтереси по

пролонгаціею правам викондвців на
(пролонгованшй) тершоріі' краіни

контрагента

4. Регіогшетз Аші 15.04.2004 3 роки з уповноваження
Апізіез Ківінз (М) автоматичною представили інтереси по

зап Вік:! (РШЗМ) пролонгаціею правам вшюнавців на
(пролонюваъшй) тершоріі' краіни

контрагента

5. Ьітцапіап 06.10.2004 3 роки з уповноваження
ЫеіЁЬЬшіпв [691115 автоматичною представляти інтереси по
Аэзосіаьіоп (АСАТА) пролонгаціею правим виконввців на

(нролонгований) територіі краіни
контрагента



6. Сгоагігш Регіогтегз’ 01012005 3 реки 3 уповноваження
Кідшз Сопесііпв автоматичною представляти інтереси по
Зосіеъу (ННШР) пропонгаціею правам викондвців на

(пролонгований) територіТ краі'ни
контрагента

7. Российское общество 01012005 безстроково уповноваження
по управленшо представил-ги ішереси по
правами правам виконавців на
исполнителей територі'ікраіни
(РОУПИ) контрагента

8. Некоммерческое 01012005 безстроково уповноввження
партнерство представляти інтереси на
„Российское териюріі' край…
общество по контракта
смежным правам”
(РОСП)

9. Кошапіап Сенне Сок 01012005 3 роки з уповиоваження
Регіоппегз’шут автоматичною представят інтереси по
МЗПЗЁЁШЁШ пропонгацісю правам виконавців на
(СКЕВЮАМ) (пролонгований) тери-юрі'і краіни

контрагента

10. Республиканское б/н від До 31.03.2007 уповщэваження
обществеШ-юе 01 .112005 (пропошований) представляти інтереси по
объединение правам виконавців на
«Общество защиты тершоріі' краіни
шпеллектушгьных контрагента
прав» (РОО «ОЗРШ»)

11. Ппіёо Вгазііеіга до 29.06.2006 (на 3 роки : упсвноваження
Сошроэіюгез“ЦВС” правовідноешжи автоматичною представляти інтереси по

3 01 .01.2006р.) пролонгаціею правам виконавців на
(пролонговш-шй) територіі' край-Ш

контрагент

12. АЬгапш5 *Авеосіаеёо 30.07.2006 (на 4 реки 3 уповноваження
Вшэііеіш ‹іеМйзіса правовідносини автоматичною представляти інтереси по

3 0101200613.) пролонгаціею правам виконавців на
(пролонгований) територіі краіни

контрагента

13. Вптеац [01 [Не 08.1 1 ‚2006 (на 3 реки 3 уповноваження
Рюъесііоп 01" правовіш-юсини авюматичною представляш інтереси по
Регіогтегз’ №№ 3 01 .О12007р.) пролонгаціею правам виконавців нн
“ЕП“ (пропонгований) територіі'край-Ш

контрагента

14. Азіегаз СоПестіУе 081 12006 (на 3 роки з уповнонаження
ШдтзМапазешеш правовідносини нвтоматичною представил-ги інтереси по

3 01 .01 .2006р.) пролонгаціею правам виконавців на
(пропонговш-шй) територіі краТни

контрагента



15. 1.56 *шаШпеЬп'шпЁ 20.11.2006 (на 3 реки 3 уповноваження
`гоп правовідносини автоматичною предетавляти інтерееи по

[‚еізіппзззсЬишестеп з 01.01.2006р.) пролонтщісю правам вижонавців на
бтЬН (пролонгований) територй'краіни

контрагента

16. 0.6. “02118” 04.12.2006 (на 3 роки з уповновзження
правовідносини автоматичною представляти інтерееи по
3 01.01 ‚2006р.) пролонгаціею правам вшюнавців на

(пролонгаваний) територі'ікраі'ни
контрагента

17. Н.О. “Куатнш'” 3 роки з уповноваження

18.12.2006 автоматичною представляти інтереси пр
пролонгацшо правам виробникш
(пролонюваний) фонограм на територіі

кра'іни кошрагента

18. РОО «Казахстан-[ское 14.08.2009 До 31.12.2012 3 уповноважеъшя
общество по автоматичною представили інтереси по
управлению правами пропонтщіею правам вшюнавців на
иепош-штелей» (пролошований) територіТ краіни
(КОУПИ) контрагента

19. Огэапіиасііа их 22.09.2009 (на 3 роки з уповноваження
КоіеЫіУпо правовід'носини автоматичиою представляти інгереси по
оэшатічапіе ргауа з 01.01.2009р.) пролонгацішо правам вшюнавців на
ішегргешгота “Р!” (пролонгований) тергпоріі'краііни

контрагента

20. РОО “Союз авторов 25.02.2011 1 рік з уповноваження
песен” автоматичною представляти інтереси по

пролонгаціею правам авторів на
(пролонгований) територі'і краіни

контрагента

21. РОО “Исполнители 25.02.2011 До 31.12.2012р. з уповноваження
казахских песен” автоматичною представляла інтереси по

пролонгвцісю правим виконавців,
(пропонгований) виробників

фонограм(відеограм) на
територіі'край-ш
контрагента

22. А11іапсеоі Сапайіап 28.12.2012 3 роки з уповноважеш-тя
Сіпепш, Теіечізіоп автоматичною представляти інтереси по
аш! Кааіо Апізіэ пролонгаціею правам виконавців на
Ретіоппетз'Кізтз (пролош-оввний) територіі краіни
Зосіету (“АСТКА кот-привита
РВЗ”)

23. Зосіёіё ае Ёезііоп 3 реки 3 уповнонаження
соііес‘сіхіе йе ГИпіоп 27.09.2013 автоматичною ПРЕДОТЗШТИ інтереси

контрагента по правам



без апіэгез ілс. пролонгаціею виконавців на територіі'

(АКП5Т1) (пролонговш-шй) Укра'іни

24. Некоммерческая До 31.12.2016 3 уповщтваження

организация по 01102013 автоматичною ПРЁДСТЗВЛЯ'Ш інтереси ПО

захшипе авторских и нролонгаціею правам “икона…" ““

смежных прав (пролонгований) ”Юрию?“ “Ра“"…

“Аманат” контрагента

25. Кеіе Апівсі 01.06.2016 3 роки з уповноваження
Зреггасою рег автоматичною нредставляти інтереси
1’11шоуагіопе пропонгаціею контрагента по правам
(К.А.Зі.) (пролог-пований) виконавців на територі'і

Украіни

П. Договора, укладені з іншими організаціями
№ Сторона договору Дата набрання Строк діі' договору Предмет договору

чинності
договором

1 2 3 4 5

1. ВГО “Всеукраі'нське 21.09.2015 Протягом 1 року розноділ і перервхування
агентство авторських (пролошований) коштів, зібраних ВГО

прав” “ВААП” згідно ст.42
Закону

1.2. На кінець звітного періоду

1. Догово и, укладені з іноземиими організаціями
№ Сторона договору Дата набрання Строк ді'1' договору Предмет договору

чинності
договором

1 2 3 4 5

1. Ъчіаиск Эсошвпузиеп 29.10.2002 3 роки з уповноввження
Апуэіош автоматичною представит інтереси по

\Яуісопашсош пролонгаціею правам виконавців на
ЗТОАКТ (пролонгований) територіі' кра'я'ша

контрагента

2. АРОЬЬОЫ6геек 26.11.2003 3 роки з уповноваження
Мизісіапз’ Коувпіез ангоматичною представляти інтереои по

СоНесііп; Зосіеіу пролонтаціею правам виконавців на
(пролонгований) територі'і краіни

контрагента

3. ЕэіопіапРегіогшегз’ 01.01.2004 3 роки 3 уповноваження
А550сіз1іоп(ЕЕЬ) автоматичною представляти інтереси по

пролонгаціею правам виконавців на
(пролонгований) територіі’ кра'іни

контрагента



4. Ретіоттегв Апс! 15.04.2004 3 роки з уповноваження
Апіэиез №№ (М) аитоматичною представляти інтереси по
зап ВЫ (РШБМ) пролонгаціею правам виконавців на

(пролот-п'ований) територіі' крві'ни
контрагента

5. ЦПшапіап 06.10.2004 3 роки з уповноваження
МеіЁЬЬогіпд 1631115 автоматичною представляти інтереси по
Авзосіаііол (АБАТА) пропонгаціею правам виконшшів на

(продолговатый) територі'ікра'я'ни
контрагента

6. СгоаііапРегіогтегз> 01.01.2005 3 роки 3 уповноваження
11131115 СоЦесііпз автоматичною предотавляти інтереси по
Зосіеіу (НПШР) пролонгаціею правам виконавців на

(пролонговш-шй) територі'ікраі'ни
контрагента

7. Российское общество 01.01.2005 безстроково уповноваження
по управление представляти інтереси по
правами правам виконавців на
исполнителеи територіі'краіни
(РОУПИ) контрагента

8. Некоммерческое 01.01.2005 безстроково уповноваження
партнерство представляти інтереси на
„РОССИЙСКОЕ територіі'краіни
общество по контршента
смежным правам”
(РОСП)

9. КошапіапСепіге [ог 01.01.2005 3 роки з уповноваження
РегГоттегз’ Кізтз ашоматичною представляти інтереси по
Маладешепі пролонгаціею правам виконавців на
(СКЕВПЭАМ) (пролонгований) територіі'кра'п'ни

контрагента

10. Респубшижанское б/н від До 31.03.2007 уповноваження
общественное 011 1.2005 (гфолонгований) представляти інтереси по
объединение правам виконавців на
«Общество защиты територіі край-ш
интеллектуальных контрагента
прав» (РОО «ОЗИП»)

11. Нпіао Вга5і1еігаае 29.06.2006 (на 3 роки з уповноваження
Сотро5іюте5 “ЦВС“ правовідносини автоматичною представляти інтереси по

3 01.01 .2006р.) пролонгаціею правам виконавців на
(пролонговш-гий) територіі'краі'ни

контрагента

12. АЬташпз — Авзосіаоёо 30.07.2006 (на 4 роки з уповноваження
Вгазііеіга бе Мйзіса правовідносш-т автоматичною представляти інтереси по

3 01.01.2006р.) пролонгаціею правам виконавців на
(пролонгований) територіі‘ краіни

контрагента



13. Вшеац {от [Не 08.1 1.2006 (на 3 раки уповноваження
Ргтссъіоп 01° правовідносини автоматичною представляти інтереси по
Регіотегз" 11131115 3 01.01.2007р.) пролонгаціею правам виконавців на
“ЕП” (пропонгованші) територіі краі'ъш

квнтрагента

14. Азъегаз СоНесШ/е 08.11.2006 (на 3 роки уповноваження
11191115 Мападешет правовідносини автоматичною представили інтереси по

3 01.01.2006р.) пролонгаціею нравам виконшщів на
(пролетований) територіі кра'іни

контрагента

15. ЬЗО * \ЧаЬтеЬшцпЁ 201 1.2006 (на 3 роки уповноваження
чоп правовідносини автоматичною представляти інтереси по
ЬеізіппёззсЬцшшстеп 3 01 ‚01 .2006р.) пролонгаціею правам виконавців на
СШЬН (пролонгований) територіі‘ кра'іни

контрагента

16. 0.6. “02115” 04.12.2006 (на 3 роки уповнОВажения
правовілносини автоматичною предетавляти інтереси по
3 01 .01 _2006р.) нролонггщіею правам вшюнввців на

(пролонювш-Шй) територіі краі'ни
контрагента

17. П.С. “Куапшт” 3 роки уповноваження
автоматичною представили тнтереси по

18122006 пролонгаціею правам виробників
(пролонтоваиий) фонт-рам на територі‘і

кра'іни контрагента

18. РОО «Казахстанское 14.08.2009 До 31.12.2012 у'повиоваження
общество по автоматичною представили інтереси по
управлению правами пролонгнціею правам виконавців на
исполнителей» (пролонгований) територй'краТни
(КОУПИ) контрагента

19. ОгБапішсііа23 22.09.2009 (на 3 роки упонноваження
1ю1е1пічпо правовідносини автоматичною представляти інтереси по

озшагітапіерита з 01.01.2009р.) пролонгащіею правам виконавців на
іпсегргешога “Р1" (пролонгований) територі‘і краіни

контрагента

20. РОО “Союз авторов 25.02.2011 1 рік з уповноваження
песен” автоматичною представляти інтереси по

пролонгаціею правам авторів на
(пролонюваний) територіі'краіни

контрагента

21. РОО “Исполнители 25.02.2011 До 31 .12.2012р. 3 упонноваження
казахских песен” автматичною

пролонгаціею
(пролонгований)

представляти інтереси по
правам виконгцщів>
вщъобників
фонограм(відеогрвм) на
територіі'краТни
контрагента



22 АПіапсо оі Сапасііап 28121012 3 роки з уповноваження
Сіпеша, Теіеуізіоп автоматичною представляти ітреси по
апсі Вааіо Апіаіз пролонгаціею правам виконавців на
Регіогшегз' ШБЬШ (пропонгований) територі‘і краіни
Зосіеіу (“АСТКА контрагента
РВЗ”)

23. Зосіёіё ое везііоп 3 роки з уповноваження
со11естіуе сіе 1’Нпіоп автоматичною ПредСТЗШТИ інтреси
без анізЪез іпс.

27392013 пролонгаціею “Отит…“ "° правам
(АКТіЗТі) (пропонтовш-Щй) виконввців на територіі‘

Украіни

24‹ Некоммерческая До 31.12.2016 3 уповъюважеНня

организация по 01.10.2013 автоматичною ПРСДОТЗВЛЯ'Ш інтереси "0

защите авторских и пролонгапіею правам ““наш… на

смежных прав (пролонгований) “Р…“РПКра…"

“Аманат” контрагента

25. Кеіе Агііаіі 01.06.2016 3 роки з уповноваження
Зрепасою рег автоматичною представляти івтереси
ГЬшоуаиіопе пролонгапіею контрагента по правам
(К.А.5.1.) (ПРОЛОНГОВШ-іий) виконавців на територі‘і

Украіни

11. Договори, укладені з іншими організаціями
№ Сторона договору Дата набрання Строк ді'і договору Предмет договору

чинності
договором

1 2 3 4 5

1. ГС “Украі'нським 04092019 допоки “УМА” е розподіл коштів, зібраних
музичний альянс” упонноваженою “УМА” згідно ст‚42

(вкредитоваиою) Закону
організаціею

2‹ Відомості про доходи від прав, зібрані організаціею колективного управління, щодо
використання таких доходів

2.1 ‚ На початок звітного періоду

1. Відомості про доходи від прав, зібрані організаціею колективного управління
№ Сума зібраних Категорія прав Сфера Предмет договору

доходів від прав використання
прав

1 2 3 4 5

Усього --- … —-- ---



Н. Відомості про використання доходів від прав організацісю колективного
управління

№ Сума доходів від Сума доходів від прав, Сума доходів від
прав, розподшсних перерахованих 1НШ'ИМ організашям прав, використаних
правовласникам колективного управлшня на 1НШ1 цпп

сума сфера використання
прав

1 2 3 4 5

Усього … --- --- ---

2.2. На кінець звітного періоду

1. Відомості про доходи від прав, зібрані організацісю колективного управління
СуМа зібраних Категорія прав Сфера Предмет договору
дОХОШВ в1д прав використання

прав
1 2 3 4 5

1. 327984‚15 Авторське право Публічне Надання прав на
виконання творів публічие

виконання творів
Усього 327984,15

11. Відомості про використання доходів від нрав організапісю колективного
управлтння

№ Сума доходів від Сума доходів від прав, Сума доходів від

прав, розподілених персрахованих іншим організщіям прав, використаних
правовласникам колективного управшння на пшцшт

сума сфера використання
прав

1 2 3 4 5

]. 371508‚16

Усього 371508,16 --— --- ---

3. Відомості про відносини :‹ іншими організаціями колективного управління, у тому числі

з аналогічними іноземними організаціямн

3.1‹ На початок звітного періоду

1. Суми коштів, отриманих від інших організаційколективного управління
№ Сума отриманих Категорія Сфера Найменування

коштів прав використання організаціі', від яко'і
прав отримано кошти

1 2 3 4 5

Усього



П. Суми коштів, виплачеиих іншим організаціям колективного управління
№ Сума виплачених Категорія Сфера Найменувания

коцгпв прав використання оргашзацп, як1й
прав виплачено кошти

1 2 3 4 5

Усього --- --- --- ---

нк збір за управління та інші відрахуввпня 3 доходу від
гянізацій колективногоуправління

Ні. Суми коштів, утриманих
прав, виплачених на корисгь інших ‹)

№ Сума утриманих Категорія Сфера Найменування
коштів прав використання організаціі', якій

прав виплачено кошти
1 2 3 4 5

Усього ---
[\]. Суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування 3 доходу від прав

іншими організацшми колективного управлшня
№ Сума утриманих Катсгорія Сфера Найменування

кошт1в прав використання организаци, яка утримала
прав кошти

1 2 3 4 5

Усього

“ Суми коштів, що належать до ниплати іншим організаціям колекшвного управління і

розподіпені безпоссредньо правовласникам
НайменуванняСума коштів,шо належать до Катсгорія прав
організаціі', яка

№
виппати

утримала кошти
1 2 3 4

Усього --— --- ‹--

32. На кінець звітного періоду

1. Суми коштів, отримаиих від інших організацій колективногоуправління
№ Сума отриманих Категорія прав Сфера використання Найменування

коштів прав організаціі', від якоі'
отримано кошти

1 2 3 4 5

1. 941,35 Авторськс Приватно копіювання ГС "Украі'нський

право музичннй альянс“

2. 22893,84 Права Приватне копіювання ГС "Украінський
виконавців музичний альянс”



3. 19688‚82 Права Приватне копіювання ГС ”Украінський
виробників музичний альянс"
фонограм

Усього 43524‚01 Авторське Приватно копіювання ГС "Укра'інський
право і суміжні музичний альянс”

права
И. Суми коштів, виплачених іншим о гаш'заціям колективногоуправління

Сума Категорія прав Сфера використання Найменування
виппачених прав організгщіі', якій
коштів виплачено кошти

1 2 3 4 5

Усього --- --- --- -

[П. Суми коштів, утримвнпхик збір за управління та інші відрахування з доходу від
прав, виплаченнх на користь інших організацій колективногоуправління

№ Сума утриманих Категорія прав Сфера використання Найменуваъшя
кошпв прав організацп, якій

виплачено кошти
1 2 3 4 5

Усього --- --- - ---

ПУ. Суми коштів, утриманих нк збір за управління, інші відрахування з доходу від
прав іншимиорганізаціями колективногоуправління

Сума утриманих Категорія прав Сфера використання Найменуввиня
коштів прав організаціі', яка

утримала кошти
1 2 З 4 5

1. 235,34 Авторське Приватне копіювання ГС "Укра'інський

право музичний альянс”

2. 5723,46 Права Приватно копіювання ГС "Укра'і'нський
виконавців музичний альянс"

3. 4922,20 Права Принятие копіювання ГС "Укра'і'нський
виробників музичний альянс"
фонограм

Усього 10881,00 Авторське Приватне копіювання ГС "Украінський
право і суміжні музичвий альянс"

права
У. Суми коштів, що належать до впплати іншим оргииізяціямколекгивного

управління і розподілені безпосередньо правовласнвкям
№ Сума коштів,що

наложить до виплати
Категорія прав Наймену'ванняорганізаці'і,

яка утримала КОШ'ГИ

2 3 4



Усього

4. Відомості про розподіл і виплату організаціею колективного управління доходів від

прав

41. На початок звітного періоду

1. Загальна сума доходів від прав, розподілена нв користь правовласників
№, Загальна сума Категорія прав Сфера використання прав

розподілених доходів
від прав

1 2 3 4

Усього ‚.. . …

П. Загальна сума доходів від прав, виплачвпа правовлясникам
Загальна сума

виплачсних доходів від
Категорія прав Сфера використання прав

прав
1 2 3 4

Усього --- -—- ---

П]. Загальна сума зібраних, вле не розподілених оба не виплачених правовласникам
коштів

Загальна сума Категорія прав Сфера Фінансовий рік, в
нерозподілених коштів використання якому зібрано

прав кошти
1 2 3 4 5

Усього --- --- --- ---

№ Загальна сума Категорія прав Сфера Фінансовий рік, в
невиплачених коштів використання якому зібрано

прав кошти
1 2 3 4 5

Усього --- -—- --— ---

42. На кінець звітного періоду

1. Загальна сума доходів від прав, розподілена ив користь правовласників Ц



№ Загальна сума Категорія прав Сфера використання прав
розподілеиих доходів

вид прав
1 2 3 4
1. 327984,75 Авторське право Публічне виконання
2. 941,35 Авторське право Приватне копіювання

3. 2289334 Права виконавців Приватне копіювання

4. 1968832 Права виробників Принятиекопіювання
фонограм

Усього 371508‚16
П. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовлясиикам

№ Загальна сума Категорія прав Сфера використання прав
виплачсних доходів вщ

прав
1 2 3 4
1. 327984,15 Авторське право Публічнс виконання

Усього 327984,15
111. Загальна сума зібряних, вле пе розподілених або не виплачених прявовласникдм

коштш
№ Загальна сума Категорія прав Сфера Фінансовий рік, в

нерозподіпених коштів використання якому зібрано
прав кошти

2 3 4 5

1_ … …

Усього -—- ——- --- —--

№ Загальна сума Категорія прав Сфера Фінансовий рік, в
невиплачсних коштів використання якому зібрано

прав кошти
1 2 3 4 5

1. 9468,86 Права виробників Приватне 2016 зібрано УМА,
фонограм копіювання

2019 отримано
«Оберіг»

2. 1602,12 Права виробників Приватно 2017 зібрано УМА,
фонограм кошювання 2019 отримано

«Оберіг»

3. 9216,14 Права виконавців Приватне 2017 зібрано УМА,
копповання 2019 отримано

«Оберіг»

4. 387,20 Авторське право Приватне 2017 зібрано УМА,
кошювання 2019 отримано

«Оберіг»



5. 5118,83 Права виробників Приватно 2018 зібрано УМА,
оног ам 'ф 11 копповання 201 9 отримано

«Оберіг»

6. 9951,96 Права виконавців Приватно 2018 зібрано УМА,
коппо я 2019 отримано

«Оберіг»

7. 400,18 Авторськс право Приватне 2018 зібрано УМА,
кошювання 2019 отримано

«Оберіг»

Усього 36145‚29

5. Відомості про причини наявності нерозподілених і невиплачених коштів то про заходи,
здійснені організаціею колективного управління для пошуку та ідентифікаці'і
правовлаоника,якому мають бути розподілені та вишшчені кошти

5.1. На початок звітного періоду

1. Відомості організаціі' колективногоуправління про причини наявності
нерозподілених коштів

№ Сума Заходи, здійснені організаціею колективного управління
нсрозподілених для пошуку та ідентифікаціі правовиасника, якому мають

коиггів бути розподілені кошти
1 2 3

Усього
П. Відомості організацііколективного управління про причиии наявності

невиплаченихКОШТіВ

№ Сума Заходи, здійснені оргннізаціеюколективного управління для
нсвиплачених пошуку та ідентифікаці'і' правовласника, якому мають бути

коштів виплачені кошти
1 2 3

Усього … __.

524 На кінець звітного періоду

1. Відомості організаці‘і' колективного управління про причини наявності
нерозпод'шених коштів

№ Сума Заходи, здійснені організаціею колективного управління
нерозподілених для пошуку та ідентифікаціі правовиасника, якому мають

коштів бути розподілені кошти
1 2 3

1 _..
Усього



П. Відомості організаці'і колективного управління про причнни наявності
невиплачених коштів

№ Сума Заходи, здійснені організаціею колективного управління для
иевиплачених пошуку та ідентифікщі'і правовласника, дому мають бути

коштів виппачені кошти
1 2 3

1. 3614529 Правовласників ідентифіковаио
Усього 3614529

бо Відомості про використання сум, утриманих організаціею колективного управління, з
обгрунтуваниямта розрахунком цих сум

6.1‹ На початок звітното періоду

]. Відомості про всі операційнітя фінансові витрати, здійснені організаціею
колективного управління

№ Сума витрат Категорія прав Обгруитування витрат (якщо
витрати е непрямшяи або такшии,
що не можуть бути відиесені до

жодноі' з категорій прав)
1 2 3 4

Усього --— --- ---

Ц. Відомості про операційні та фінансовівитрати організаш'і' колективного
управління в частині безпосередиьото управління правами
Сума витрат Категорія прав Обгрунтуваш-ш витрат (якщо

витрати с непрямими і такими, що
не моно/ть бути віднесені до
жодно'і з категорій прав)

1 2 3 4

Усього -›- -—- —--

111. Відомості про всі операційнітя фінансові витрати оргинізаці'л' колективного
управління, здійснеиі щодо інших, ніж управління правами, послуг

№ Сума витрат Призначения витрат
1 2 3

Усього --- —--

[У. Відомості про ресурси організаціі колективногоуправління, що
вико истовуютьсядля покриття витрат

№ Сума витрат Ресурси ортанізаціі' колективного управління для покриття
витрат

1 2 3

Усього



У. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до
наглядоного чи виконавчого органу організація“ колективного управління, у

звітному році
№ Прізвише, ім’я, Посада або інший статус Розмір матеріапьного

по батькові учасника із зазначеннщ виду забезпечення
органу (наглядовий, виконавчий)

] 2 3 4

Усього --- --- --—

\’1. Відомості про нирахування доходів від прав, що здійснюютьсяорганізацісю
колективного управління

№ Сума вирахувань Категорія прав Сфера використання Ц'ші вирахувань
3 доходів від прав прав

1 2 3 4 5

Усього —-- --- --- ---

6.2. На кінець звітного періоду

1. Відомості про всі операційні тн фінансовівитрати, здійснені організацісю
колективного управління

№ Сума витрат Категорія прав Обгрунтуваннявитрат (якщо
витрати @ непрямими або такими,
що не можуть бути віднессні до

жодноі :; категорій прав)
2 3 4

1. 27155325 Авторське право Забезпечення діяльності ГО
«ОКУ «Оберіг»

Усього 271553‚25
Ц. Відомості про операційні та фінансоні внтрати організапіі колективного

управління в частині безпосереднього управління правами
№ Сума витрат Категорія прав Обгрунтування витрат (якщо

витрати с непрямнми і такими,
що не можуть бути віднесені до

жодно'і з категорій прав)
2 3 4

1. 24712339 Авторське право Забезпечення діяльності ГО
«ОКУ «Оберіг»

Усього 24712339
Ш. Відомосгі про всі операційніта фінансовівитрати організаціі' колективного

управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг
№ Сума витрат Призначення витрат
1 2 3

0,00
Усього 0,00

1У. Відомості про ресурси організаціі' колективногоуправління, що
використовуютьснДЛЯ покриття ВИТРЯТ



№ Сума витрат Рееурси організаціі колективного управління Для покриття
витрат

1 2 3

1. 819%‚04 доходн від операційно'ідіяльності
2і 70354‚22 депозит
3. 11920229 грошові кошти, набуті організацісю до 25.04.2019рі

Усього 271553,25

НЙГЛЯДОВОГО чи виконав
У. Відомості про розмір мдтеріальногозабезпечення,надяного особам, які входять до

чого органу організаці'і колективного управління, у
звітиомуроці

№ Прізвише, ім`я, по Посада або інший статус Розмір матеріального
батькові учасника із зазначенням виду забезпечення

органу (наглядовий,
виконавчий)

1 2 3 4

1. Ступак Сергій Голова (зарплата) 135909‚10
Костяъггинович

Усього 135909‚10

УК. Вирахування,що здійснюютьсяз доходів від прав організацісю колективного
управління

Категорія прав Сфера використання Цілі вирахувань№ Сума вирахувань 3
доходів від прав прав

1 2 3 4 5

1. 74617‚32 Авторське право Публічне виконання Забезпечення
діяльності ГО
«ОКУ «Оберіг»

2. 7378,72 Авторське правоі Приватне копіювання Забезпечення
суміжні права діяльності ГО

«ОКУ «Оберіг»

Усього 81996‚04

7. Випадки відмови організаці'і колективного управління від укладення договорів з

користувачами

7‹ 1. На початок звітного періоду

Дата и інші реквізити№ Користувач Дата и інші
реквізити

документа, яким
було направлено
пропозицію про

укладення договору

Сфера використання
прав, за якою
пропонувалося
укласти договір

документа, яким організація
колективного управління

повідомила користувача про
відмову від укладення
договору, із зазначенням

підстави відмови
5



7.2, На кінець звітного періоду

№ Користувач Дата й інші Сфера використання Дата 171 інші реквізити
реквізити прав, за якою документа, яким

документа` яким пропонувалося організація колективного
було направлено укпастиДоговір управління повідомила
пропозицію про користувача про відмову

укладення договору від укладення договору,
із зазначенням підстави

відмови
1 2 3 4 5

8. Відомості про організаційно-правовуформу та структуру організаціі'колективного
управління

8.1. На початок звітного періоду

Білозір О.В., За'іка правління:

№ Організаційно- Відомості про Відомості про Відомості про інші

правова форма Загальні збори наглядовий орган виконавчий орган Відомості
про

структуру
1 2 3 4 5 6

1. Громадська Загальні збори, Наглядова рада: Правління: -—-

організація протокол №7
від Президент — Голова— Ступак

04.10.2018р‚ Савчук С.Г., С.К., члени

Білозір О.В., Заі'ка правпіння:

П.В., Резнік В.О., Матюхін В.О.,
Роман 1.0. Тараненко Пт,

Закус П.М.,
МатвійчукА.М.

8.2. На кінець звітното періоду

№ Організаційно- Відомості про Відомості про Відомості про інші

правова форма загалъні збори наглядовий орган виконавчий орган Відомості
про

сТРУЮ'УРУ

1 2 3 4 5 6

1. Громадська Загальні збори, Наглядова рада: Правління: ---

організація протокол№8
від Президент — Голова — Ступак

29.032019р. СавчукСГ, С.К., члени

Матюхін В.О‚‚



Н.В… Резнік В.О., Тараненко Ы.,
Роман 10. Закус 1.М.‚

Матвійчук А.М.

9. 1нші Відомості про діяльність організаці'і колективного управління

Додатки: 1. Спеціалънийзвіт на ’3 арк.

2. Аудиторський звіт на ” арх

орічиого звіту організаці'і колективногоРішення загальних зборів про затвердження
'
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С.К. Ступак
(ініціали та прізвище)

Керівник


