
Порівняльна таблиця до проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних 

індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін 

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"  

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43) 

 

Стаття 58. Права творчого колективу та 

телерадіожурналістів 

… 

4. Журналіст телерадіоорганізації має право по 

пред’явленні редакційного посвідчення чи іншого 

документа, що підтверджує його професійну належність 

або повноваження, надані телерадіоорганізацією, 

перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях 

аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, 

на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію, та 

безперешкодно виконувати свої професійні обов’язки. 

 

Стаття 58. Права творчого колективу та 

телерадіожурналістів 

… 

4. Журналіст телерадіоорганізації має право по 

пред’явленні редакційного посвідчення чи іншого 

документа, що підтверджує його професійну належність 

або повноваження, надані телерадіоорганізацією, 

перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях 

аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, 

на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію або 

надзвичайний стан, та безперешкодно виконувати свої 

професійні обов’язки. 

Розділ Х. "Прикінцеві положення" 

32. Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання виникнення та поширення коронавірусної 

хвороби (COVID-19), порушення строків, встановлених 

частинами другою-третью статті 59 цього Закону щодо 

подачі звітів за попередній (звітний) рік діяльності, не є 

порушенням цього Закону. При цьому, такі звіти мають 

бути подані телерадіоорганізаціями у строк не пізніше 30 

32. Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання виникнення та поширення коронавірусної 

хвороби (COVID-19), порушення строків, встановлених 

частиною дев’ятою статті 40, частинами другою-третью 

статті 59 цього Закону щодо подачі звітів за попередній 

(звітний) рік діяльності, не є порушенням цього Закону. 

При цьому, такі звіти мають бути подані 



днів після дати завершення карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

телерадіоорганізаціями у строк не пізніше 30 днів після 

дати завершення карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Норма відсутня. 33. Тимчасово, на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення та поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19), ініціювання, 

оголошення і проведення конкурсів Національною 

радою зупиняється. 

Норма відсутня. 34. Установити, що на строк дії карантину або 

обмежувальних (протиепідемічних) заходів, пов’язаних 

із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

зупиняється перебіг строків, визначених статтями 31, 

43, 72 цього Закону. 

Норма відсутня. 

 

35. Тимчасово, на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення та поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) та до 31 грудня 

2020 року телерадіоорганізації та провайдери 

програмної послуги, що використовують 

радіочастотний ресурс,  звільняються від оплати 50 

відсотків вартості послуг Концерну радіомовлення, 

радіозв’язку та телебачення. 

 

Закон України «Про рекламу» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181) 
Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, 

методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації  

     … 

Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, 

методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації  

     … 



12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та  

осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності 

відповідного спеціального дозволу на заняття народною 

медициною (цілительством), виданого центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері охорони здоров'я, і повинна містити номер, дату 

видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його 

видав 

12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та  

осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності 

відповідного спеціального дозволу на заняття народною 

медициною (цілительством), виданого центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері охорони здоров'я, і, за виключенням реклами на 

радіо, повинна містити номер, дату видачі зазначеного 

дозволу та назву органу, який його видав 

Стаття 24. Реклама послуг, пов'язаних із залученням 

коштів населення  

1. Реклама   послуг  (банківських,  страхових,  

інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів 

населення, або осіб, які їх надають,  дозволяється  лише  за 

наявності спеціального дозволу, ліцензії, що  підтверджує 

право на здійснення такого виду діяльності.  Така реклама 

повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та 

найменування  органу,  який  видав  цей  дозвіл, ліцензію.  

… 

Стаття 24. Реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів 

населення  

1. Реклама   послуг  (банківських,  страхових,  

інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів 

населення, або осіб, які їх надають,  дозволяється  лише  за 

наявності спеціального дозволу, ліцензії, що  підтверджує 

право на здійснення такого виду діяльності.  Така реклама, 

за виключенням реклами на радіо,  повинна містити 

номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування  

органу,  який  видав  цей  дозвіл, ліцензію.  

… 

Стаття 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку  

     … 

5.  Реклама  цінних  паперів  повинна  містити відомості 

щодо реєстрації   відповідного  випуску  цінних  паперів,  

зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.  

     Реклама  інститутів  спільного  інвестування  повинна 

містити відомості щодо  наявності свідоцтва про внесення 

таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів 

спільного інвестування, що  підтверджує  право на 

Стаття 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку  

     … 

5.  Реклама  цінних  паперів  повинна  містити відомості 

щодо реєстрації   відповідного  випуску  цінних  паперів,  

зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.  

     Реклама  інститутів  спільного  інвестування, за 

виключенням реклами на радіо,    повинна містити 

відомості щодо  наявності свідоцтва про внесення таких 

інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів 



провадження діяльності у сфері спільного інвестування,  із  

зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку 

діяльності інституту спільного інвестування.  

 

     Реклама товарів та/або послуг професійних учасників 

фондового ринку повинна містити відомості щодо  

наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження 

відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із 

зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та 

строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.  

 

    Реклама товарів та/або послуг саморегулівних  

організацій професійних  учасників  фондового ринку 

повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про 

реєстрацію саморегулівної організації професійних 

учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати 

видачі свідоцтва.  

 

     Реклама  послуг  уповноважених  рейтингових  агентств 

повинна містити  відомості  щодо  наявності  свідоцтва  про  

включення  до Державного   реєстру   уповноважених   

рейтингових   агентств   із зазначенням номера і дати видачі 

свідоцтва.  

 

спільного інвестування, що  підтверджує  право на 

провадження діяльності у сфері спільного інвестування,  із  

зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку 

діяльності інституту спільного інвестування.  

     Реклама товарів та/або послуг професійних учасників 

фондового ринку, за виключенням реклами на радіо,   

повинна містити відомості щодо  наявності ліцензії, яка 

підтверджує право на провадження відповідного виду 

діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та 

номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування 

органу, який видав ліцензію.  

    Реклама товарів та/або послуг саморегулівних  

організацій професійних  учасників  фондового ринку, за 

виключенням реклами на радіо, повинна містити 

відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію 

саморегулівної організації професійних учасників 

фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі 

свідоцтва.  

     Реклама  послуг  уповноважених  рейтингових  агентств, 

за виключенням реклами на радіо, повинна містити  

відомості  щодо  наявності  свідоцтва  про  включення  до 

Державного   реєстру   уповноважених   рейтингових   

агентств   із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва. 

Стаття 251. Реклама об'єктів будівництва  

 

     1. Реклама об'єктів будівництва з метою продажу 

житлових  або нежитлових приміщень, в тому числі 

Стаття 251. Реклама об'єктів будівництва  

 

     1. Реклама об'єктів будівництва з метою продажу 

житлових  або нежитлових приміщень, в тому числі 



пов'язаних із залученням коштів населення,  дозволяється 

лише за наявності ліцензії  (дозволу)  на здійснення   

будівельної   діяльності   та  дозволу  на  виконання 

будівельних робіт на конкретному об'єкті,  що  

рекламується.  Така реклама  має  містити номер ліцензії 

(дозволу),  дату її видачі та найменування органу, який 

видав цю ліцензію (дозвіл). 

пов'язаних із залученням коштів населення,  дозволяється 

лише за наявності ліцензії  (дозволу)  на здійснення   

будівельної   діяльності   та  дозволу  на  виконання 

будівельних робіт на конкретному об'єкті,  що  

рекламується.  Така реклама, за виключенням реклами на 

радіо,  має  містити номер ліцензії (дозволу),  дату її видачі 

та найменування органу, який видав цю ліцензію (дозвіл). 

 

Цивільний кодекс України 

(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) 

Прикінцеві та перехідні положення 

… 

 

 

14. Встановити, що на час дії відповідних обмежувальних 

карантинних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території 

України коронавірусної хвороби (COVID-19), 

обставинами, за які наймач (орендар) не відповідає 

відповідно до частини другої статті 286 Господарського 

кодексу України, частин четвертої та шостої статті 762 

Цивільного кодексу України, також є заходи, запроваджені 

суб’єктами владних повноважень, якими забороняються 

певні види господарської діяльності з використанням 

орендованого майна, або заходи, якими забороняється 

доступ до такого майна третіх осіб. 

Прикінцеві та перехідні положення 

… 

 

14. Установити, що з моменту установлення карантину, 

введеного постановою Кабінету Міністрів України 

«Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року 

№211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його 

відміни (скасування) в установленому законом 

порядку, плата за користування нерухомим майном 

(його частиною) підлягає зменшенню за вимогою 

наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з 

використанням цього майна, впродовж всього часу, 

коли майно не могло використовуватися в 

підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі 

через запроваджені обмеження та (або) заборони.  



У випадку, визначеному абзацом першим цього 

пункту, розмір плати за користування майном не може 

перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої 

площі) обсяг витрат, які наймодавець здійснив або 

повинен буде здійснити за відповідний період для 

внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, і сплати вартості 

комунальних послуг. 

Вказані витрати покладаються на наймача як 

плата за користуванням майном за відповідний період 

пропорційно площі нерухомого майна, яку він наймає 

відповідно до договору, якщо договором не 

передбачений обов’язок наймача самостійно сплатити 

ці витрати повністю або частково. 

Дана норма не поширюється на суб’єктів 

господарювання, які впродовж дії карантину фактично 

здійснювали діяльність з використанням цього майна в 

своїй господарській діяльності в повному обсязі, а 

також на договори найму майна, яке належить 

територіальній громаді. 

Закон України «Про культуру» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168) 

Розділ Х «Прикінцеві положення» 

… 

Норма відсутня. 

 

Розділ Х «Прикінцеві положення» 

... 

31. Установити, що положення пункту 14 розділу 

«Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного 

кодексу України застосовуються до закладів культури 

з моменту установлення карантину, введеного 



постановою Кабінету Міністрів України «Про 

запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року 

№211 (з наступними змінами і доповненнями), та 

протягом шести місяців після його відміни 

(скасування) в установленому законом порядку. 

 

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173) 

Розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» 

… 

Норма відсутня 

Розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» 

… 

          6. Тимчасово на період дії карантину, 

запровадженого Кабінетом Міністрів України в 

установленому законом порядку на всій території 

України з метою запобігання поширенню 

захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до 31 

грудня 2020 року допомога суб’єктам господарювання, 

які зазнали втрат через обмеження або заборону 

діяльності в умовах карантину, є допустимою і 

отримувачі державної допомоги звільняються від 

обов’язку повідомлення Уповноваженого органу про 

одержання нової державної допомоги, що відповідає 

цілям і категоріям державної допомоги, визначеним 

частинами першою і другою статті 6 цього Закону. 



          Ця норма має зворотню дію в часі та починає діяти 

з дати встановлення Кабінетом Міністрів України 

карантину.  

Закон України «Про Український культурний фонд» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 19, ст.238) 

Стаття 3. Завдання, функції та повноваження Українського 

культурного фонду 

1. Основними завданнями Українського культурного 

фонду є: 

сприяння реалізації державної політики у сферах культури 

та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і 

мистецької діяльності, виробленню 

конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного 

(національного) культурного продукту; 

Норма відсутня 
 
 

 

 

… 
 

 

2. На виконання покладених на нього завдань 

Український культурний фонд: 

визначає за погодженням центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах культури та мистецтв, 

пріоритетні напрями здійснення Українським культурним 

фондом підтримки розвитку вітчизняної культури і 

мистецтв, просування інтересів України у світі; 

Стаття 3. Завдання, функції та повноваження Українського 

культурного фонду 

1. Основними завданнями Українського культурного 

фонду є: 

сприяння реалізації державної політики у сферах культури 

та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і 

мистецької діяльності, виробленню 

конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного 

(національного) культурного продукту; 

надання інституційної підтримки для стабільної 

діяльності та розвитку юридичних осіб усіх форм 

власності  у сферах культури та мистецтв;  

… 

 
 

2. На виконання покладених на нього завдань 

Український культурний фонд: 

визначає за погодженням центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах культури та мистецтв, 

пріоритетні напрями здійснення Українським культурним 

фондом підтримки розвитку вітчизняної культури і 

мистецтв, просування інтересів України у світі; 



визначає критерії конкурсного відбору проектів, 

реалізація яких здійснюватиметься за підтримки 

Українського культурного фонду; 

оприлюднює порядок подання Українському 

культурному фонду пропозицій щодо підтримки проектів; 

створює і веде реєстр проектів, поданих до 

Українського культурного фонду з пропозиціями про їх 

підтримку, та оприлюднює його у формі відкритих даних 

відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 

інформації"; 

надає гранти юридичним особам незалежно від форми 

власності, гранти та стипендії фізичним особам, здійснює 

інші види підтримки проектів, визначені Положенням про 

Український культурний фонд; 

норма відсутня 

 

 

 

 

 

… 

3. Під терміном "проект" у цьому Законі розуміється 

діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на 

створення певного культурного продукту, культурного 

блага чи культурної послуги (їх сукупності) з метою 

досягнення чітко визначених цілей у межах визначеного 

визначає критерії конкурсного відбору проектів, 

реалізація яких здійснюватиметься за підтримки 

Українського культурного фонду; 

оприлюднює порядок подання Українському 

культурному фонду пропозицій щодо підтримки проектів; 

створює і веде реєстр проектів, поданих до 

Українського культурного фонду з пропозиціями про їх 

підтримку, та оприлюднює його у формі відкритих даних 

відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 

інформації"; 

надає гранти юридичним особам незалежно від форми 

власності, гранти та стипендії фізичним особам, здійснює 

інші види підтримки проектів, визначені Положенням про 

Український культурний фонд; 

надає гранти інституційної підтримки юридичним 

особам незалежно від форми власності у сферах 

культури та мистецтв для забезпечення їх стабільної 

діяльності та розвитку в умовах дії запроваджених 

відповідно до законодавства обмежень господарської 

діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи 

надзвичайним станом; 

… 

3. Під терміном "проект" у цьому Законі розуміється 

діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на 

створення певного культурного продукту, культурного 

блага чи культурної послуги (їх сукупності), на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


кошторису (бюджету) та здійснення якої вимагає вчинення 

в узгоджені строки дій, передбачених укладеною з 

Українським культурним фондом угодою. 

забезпечення стабільної діяльності юридичних осіб та їх 

розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до 

законодавства обмежень господарської діяльності, 

зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним 

станом, з метою досягнення чітко визначених цілей у 

межах визначеного кошторису (бюджету) та здійснення 

якої вимагає вчинення в узгоджені строки дій, 

передбачених укладеною з Українським культурним 

фондом угодою. 
Стаття 14. Використання коштів Українського 

культурного фонду 

1. Кошти Українського культурного фонду 

використовуються виключно на: 

підтримку проектів, визначених у встановленому цим 

Законом порядку, в тому числі на умовах 

співфінансування, що здійснюється на договірних засадах; 

забезпечення поточної діяльності Українського 

культурного фонду, виконання покладених на Український 

культурний фонд функцій та повноважень у межах 

кошторису Українського культурного фонду. При цьому 

фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне 

забезпечення Українського культурного фонду (крім 

діяльності експертних рад Фонду) здійснюються в обсязі, 

що не перевищує 8 відсотків річних надходжень 

Українського культурного фонду з усіх джерел; 

фінансування діяльності експертних рад Фонду 

здійснюється в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних 

Стаття 14. Використання коштів Українського 

культурного фонду 

1. Кошти Українського культурного фонду 

використовуються виключно на: 

підтримку проектів, визначених у встановленому цим 

Законом порядку, в тому числі на умовах 

співфінансування, що здійснюється на договірних засадах; 

забезпечення поточної діяльності Українського 

культурного фонду, виконання покладених на Український 

культурний фонд функцій та повноважень у межах 

кошторису Українського культурного фонду. При цьому, 

фінансування поточної діяльності та матеріально-

технічне забезпечення Українського культурного 

фонду, діяльність експертних рад Фонду здійснюються 

в обсязі, що не перевищує 16 відсотків річних 

надходжень Українського культурного фонду з усіх 

джерел;  
 



надходжень Українського культурного фонду з усіх 

джерел; 

виплату експертам експертних рад Фонду 

передбачених законодавством винагороди та інших виплат, 

за умови, що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів 

з проведення конкурсного відбору проектів та експерти не 

є штатними співробітниками Українського культурного 

фонду. Зазначені виплати здійснюються відповідно до 

умов цивільно-правового договору, укладеного з 

експертом експертних рад Фонду, з видатків, передбачених 

кошторисом на оплату послуг (крім комунальних послуг) 

Українського культурного фонду. Порядок визначення 

розміру сум виплат експертам експертних рад Фонду 

визначається за методикою, затвердженою Кабінетом 

Міністрів України. Суми виплат експертам експертних рад 

Фонду включають також передбачені договором супутні 

витрати (витрати на відрядження, послуги зв’язку, 

копіювання документів тощо). Загальна сума виплат 

експерту експертних рад Фонду за розгляд однієї заявки та 

доданих до неї матеріалів не може перевищувати розмір 

однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 

січня відповідного року. 

 

 

 

виплату експертам експертних рад Фонду 

передбачених законодавством винагороди та інших виплат 

за умови, що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів, 

що визначена Положенням про експертні ради Фонду.  
Експерти експертних рад Фонду не є штатними 

працівниками Українського культурного фонду. 

Зазначені виплати здійснюються відповідно до умов 

цивільно-правового договору, укладеного з експертом 

експертних рад Фонду, з видатків, передбачених 

кошторисом Українського культурного фонду. Порядок 

визначення розміру сум виплат експертам експертних рад 

Фонду визначається за методикою, затвердженою 

Кабінетом Міністрів України. Загальна сума виплат 

експерту експертних рад Фонду за розгляд одного проекту 

та доданих матеріалів не може перевищувати розмір однієї 

мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

відповідного року. 
 

Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 20, ст.240) 

Розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

… 

 

Розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

… 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/949-2018-%D0%BF#n8


Норма відсутня 8. Тимчасово, до 31.12.2020 року, державна підтримка 

кінематографії може здійснюватися у формі надання 

державної субсидії на розвиток кінопроекту: для 

національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, 

документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії 

(з урахуванням художньої та культурної значущості), 

фільмів художньої та культурної значущості 

(авторських), телевізійних фільмів, телевізійних 

серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно 

загальної кошторисної вартості розвитку відповідного 

кінопроекту. 

     Суб’єкт кінематографії, який отримав державну 

підтримку кінематографії у формі надання державної 

субсидії на розвиток кінопроекту та виконав усі свої 

зобов’язання, визначені договором про надання 

державної підтримки, має право отримати державну 

підтримку на виробництво (створення) цього фільму 

(серіалу) в одній із форм, передбачених пунктами 1-4 

частини першої статті 7 цього Закону. 

     Порядок та умови надання державної підтримки 

кінематографії у формі надання державної субсидії на 

розвиток кінопроекту затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

 

Закон України 

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних 

прав 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242) 



Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання 

винагороди і відрахувань з користувачів 

… 

2. Тарифи, що пропонуються для застосування у 

договорах з користувачами, мають бути об’єктивними та 

обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної 

вигоди використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав у господарській діяльності, характеру та 

обсягів використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-

економічних показників ринку, на якому здійснюється 

використання зазначених об’єктів. 

Проекти попередніх тарифів визначаються на 

загальних зборах організації колективного управління та 

встановлюються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків 

від надходжень користувачів, отриманих безпосередньо 

від використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав за вирахуванням витрат платежів, 

пов’язаних з придбанням (набуттям) прав на такі об’єкти 

авторського права і (або) суміжних прав, чи відсотки від 

вартості обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою 

яких можна здійснити відтворення об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, окремо для кожної категорії 

користувачів. 

Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження 

попереднього проекту тарифів організація колективного 

Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання 

винагороди і відрахувань з користувачів 

… 

2. Тарифи, що пропонуються для застосування у 

договорах з користувачами, мають бути об’єктивними та 

обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної 

вигоди використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав у господарській діяльності, характеру та 

обсягів використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-

економічних показників ринку, на якому здійснюється 

використання зазначених об’єктів. 

Проекти попередніх тарифів розглядаються на 

загальних зборах організації колективного управління та 

визначаються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від 

надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав за вирахуванням витрат, пов’язаних з придбанням 

(набуттям) прав на такі об’єкти авторського права і (або) 

суміжних прав, чи відсотків від вартості обладнання і 

матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити 

відтворення об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, окремо для кожної категорії користувачів не менш, 

ніж на три роки. 

Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження 

проекту попередніх тарифів організація колективного 



управління зобов’язана оприлюднити проект попередніх 

тарифів шляхом: 

опублікування на своєму веб-сайті; 

надсилання до Установи; 

надсилання разом з пропозицією взяти участь у 

переговорах про встановлення тарифів профільним 

асоціаціям і об’єднанням користувачів за відповідною 

категорією, а також окремо користувачам, які, за даними 

організації колективного управління, у попередньому 

звітному періоді сплатили не менше 1 відсотка загального 

обсягу доходів від прав, зібраних організацією 

колективного управління за цією категорією користувачів. 

Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від 

організації колективного управління проектів тарифів 

розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про 

початок процесу переговорів про встановлення тарифів. 

 

Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення 

проектів тарифів Установа здійснює реєстрацію 

представників профільних асоціацій і об’єднань 

користувачів за відповідною категорією, а також 

користувачів, які виявили бажання взяти участь у 

переговорах. 

 

управління зобов’язана оприлюднити проект попередніх 

тарифів шляхом: 

опублікування на своєму веб-сайті; 

надсилання до Установи; 

надсилання разом з пропозицією взяти участь у 

переговорах про встановлення тарифів профільним 

асоціаціям і об’єднанням користувачів за відповідною 

категорією, а також окремо користувачам, які, за даними 

організації колективного управління, у попередньому 

звітному періоді сплатили не менше 1 відсотка загального 

обсягу доходів від прав, зібраних організацією 

колективного управління за цією категорією користувачів. 

Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від 

організації колективного управління проектів попередніх 

тарифів розміщує на своєму офіційному веб-сайті 

інформацію про початок процесу переговорів про 

встановлення тарифів. 

Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення 

проектів попередніх тарифів Установа здійснює 

реєстрацію учасників переговорів про встановлення 

тарифів зі сторони користувачів, а саме профільних 

асоціацій і об’єднань користувачів за відповідною 

категорією, а також користувачів, які виявили бажання 

взяти участь у переговорах з організацією колективного 

управління. 



Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації 

учасників переговорів організація колективного 

управління подає до Установи, а Установа оприлюднює 

інформацію про дату і місце проведення переговорів. 

Установа здійснює посередництво у переговорах. 

 

Переговори про встановлення тарифів мають бути 

завершені не пізніш як за 30 календарних днів. 

У разі якщо сторони у процесі переговорів не дійшли 

згоди щодо остаточних розмірів тарифів, організація 

колективного управління на строк до шести місяців 

застосовує тимчасові тарифи, розмір яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

У разі якщо протягом шести місяців застосування 

тимчасових тарифів сторони не узгодили остаточні розміри 

тарифів, тариф визначається судом. Звернення до суду не 

звільняє користувача від обов’язку сплати винагороди за 

тимчасовим тарифом до набрання чинності судовим 

рішенням. 

Встановлені судом тарифи застосовуються з дня 

звернення до суду. 

 

 

 

Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації 

учасників переговорів організація колективного 

управління подає до Установи, а Установа оприлюднює 

інформацію про дату і місце проведення переговорів. 

Установа здійснює посередництво у переговорах. 

Переговори про встановлення тарифів мають бути 

завершені не пізніш як за 60 календарних днів.  

Рішення учасників переговорів зі сторони користувачів 

приймаються двома третинами голосів від загального 

складу зареєстрованих учасників переговорів.  

У разі якщо сторони переговорів про встановлення 

тарифів не узгодили тарифи протягом 60 календарних 

днів, такі тарифи визначаються судом. Кожен з 

учасників переговорів або організація колективного 

управління має право на звернення з позовом до суду із 

обов’язовим залученням всіх учасників переговорів до 

судового процесу.  

Тарифи, узгоджені на переговорах про встановлення 

тарифів чи визначені судом, є обов’язковими для всіх 

користувачів за відповідною категорією та 

застосовуються з дати завершення переговорів про 

встановлення тарифів на підставі відповідного 

договору. 



3. Користувачі зобов’язані до початку використання у 

своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав, крім випадків, передбачених цим Законом 

та Законом України "Про авторське право і суміжні права", 

укласти з організацією колективного управління, яка 

здійснює управління майновими правами у відповідній 

сфері, договір про використання об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав. Процедура оскарження у 

судовому порядку тимчасових тарифів чи затверджених 

тарифів, опублікованих Установою, не може бути 

підставою для ухиляння користувачів від укладення 

договору. У разі якщо договір між користувачем та 

організацією колективного управління укладено на основі 

тимчасового тарифу, він має бути переукладений (шляхом 

підписання нового договору або укладення сторонами 

додаткової угоди) після оприлюднення Установою 

затвердженого тарифу. 

У разі укладення користувачем договору з 

акредитованою організацією колективного управління та 

виконання ним передбачених таким договором зобов’язань 

користувач звільняється від будь-яких інших претензій 

щодо даної категорії прав, виду об’єкта авторського права 

і (або) суміжних прав і способу його використання згідно 

зі сферою акредитації організації колективного управління, 

з якою він уклав договір, крім тих об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, щодо яких на 

загальнодоступному веб-сайті даної організації 

колективного управління зазначено, що вони не 

3. Користувачі зобов’язані до початку використання у своїй 

діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом 

України "Про авторське право і суміжні права", укласти з 

акредитованою організацією колективного управління, 

яка здійснює управління майновими правами у відповідній 

сфері, договір про використання об’єктів авторського права 

і (або) суміжних прав. 

 

 

 

 

 

У разі укладення користувачем договору з 

акредитованою організацією колективного управління та 

виконання ним передбачених таким договором зобов’язань 

користувач звільняється від будь-яких інших претензій 

щодо даної категорії прав, виду об’єкта авторського права 

і (або) суміжних прав і способу його використання згідно зі 

сферою акредитації організації колективного управління, з 

якою він уклав договір, крім тих об’єктів авторського права 

і (або) суміжних прав, щодо яких на загальнодоступному 

веб-сайті даної організації колективного управління 

зазначено, що вони не охоплюються договором. У разі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12


охоплюються договором. У разі надходження таких 

претензій вони вирішуються організаціями колективного 

управління. 

4. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям 

колективного управління, з якими вони уклали договір, 

винагороду в розмірі та строки, передбачені цим 

договором. На вимогу організації колективного управління 

та у разі, якщо це передбачено умовами договору, 

користувачі зобов’язані подавати до організації точний 

перелік використаних об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав. Перелік відомостей та порядок подання 

звітів користувачами визначаються договором про 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, який може містити обов’язок користувачів надавати 

документально підтверджені відомості, у тому числі 

статистичну звітність, про одержані прибутки з того виду 

діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи 

опосередковане використання об’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав. 

Телерадіокомпанії подають до організації 

колективного управління звіти за формою, затвердженою 

Установою. 

Звільнення користувача від обов’язку подання до 

організації колективного управління звітів про 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав допускається у разі, якщо користувач не має змоги 

подати відповідний звіт та досяг відповідних 

надходження таких претензій вони вирішуються 

організаціями колективного управління. 

4. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям 

колективного управління, з якими вони уклали договір, 

винагороду в розмірі та строки, передбачені цим 

договором. На вимогу організації колективного управління 

та у разі, якщо це передбачено умовами договору, 

користувачі зобов’язані подавати до організації перелік 

використаних об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав. Перелік відомостей та порядок подання звітів 

користувачами визначаються договором про використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, який 

може містити обов’язок користувачів надавати 

документально підтверджені відомості, у тому числі 

статистичну звітність, про одержані прибутки з того виду 

діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи 

опосередковане використання об’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав. 

Користувачі подають до організації колективного 

управління звіти за формою, погодженою у відповідному 

договорі. 

Звільнення користувача від обов’язку подання до 

організації колективного управління звітів про 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав допускається у разі, якщо користувач не має змоги 

подати відповідний звіт та досяг відповідних 



домовленостей з цією організацією, за умови що 

організація візьме на себе відповідальність за здійснення 

справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту 

користувача та за умови відшкодування користувачем 

обґрунтованих витрат, здійснених організацією на 

отримання такої інформації. 

5. Організація колективного управління не має права 

безпідставно відмовляти користувачу в укладенні 

договору. Організація колективного управління 

зобов’язана надавати інформацію на запит користувача, 

повідомляти його про документи, необхідні для укладення 

договору, або про обставини, що унеможливлюють 

укладення договору. Після отримання організацією таких 

документів або усунення обставин, що унеможливлювали 

укладення договору, такий договір підлягає укладенню 

організацією з користувачем в найкоротший строк. 

домовленостей з цією організацією, за умови що 

організація візьме на себе відповідальність за здійснення 

справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту 

користувача та за умови відшкодування користувачем 

обґрунтованих витрат, здійснених організацією на 

отримання такої інформації. 

5. Організація колективного управління не має права 

безпідставно відмовляти користувачу в укладенні 

договору. Організація колективного управління 

зобов’язана надавати інформацію на запит користувача, 

повідомляти його про документи, необхідні для укладення 

договору, або про обставини, що унеможливлюють 

укладення договору. Після отримання організацією таких 

документів або усунення обставин, що унеможливлювали 

укладення договору, такий договір підлягає укладенню 

організацією з користувачем в найкоротший строк. 

Прикінцеві та перехідні положення 

… 

Відсутній 

 

Прикінцеві та перехідні положення 

… 

12. Цей закон тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не 

поширюється на заклади культури, провайдерів 

програмної послуги та суб’єктів господарювання, які 

провадять основну економічну діяльність у сфері 

креативних індустрій за видами економічної діяльності, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25) 



Стаття 2. Правові засади використання державного 

майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим 

або перебуває у комунальній власності, мета та принципи 

оренди 

…… 

Норма відсутня. 
 

 

Стаття 2. Правові засади використання державного 

майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим 

або перебуває у комунальній власності, мета та принципи 

оренди 

 

8. Цей Закон не поширюється на правовідносини, 

що виникають у разі надання закладом культури у 

користування іншим суб'єктам господарювання для 

здійснення ними господарської діяльності державного 

та комунального майна, пов’язане з наданням платних 

послуг згідно з переліком платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами 

культури, затвердженим Кабінетом Міністрів України.   

Стаття 4. Суб’єкти орендних відносин 

 

… 

2. Орендодавцями є: 

… 

г) балансоутримувачі - щодо: 

нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 

400 квадратних метрів на одного балансоутримувача, якщо 

менший розмір площі не встановлено рішенням 

представницького органу місцевого самоврядування - 

щодо об’єктів комунальної власності або галузевими 

особливостями оренди майна; 

Стаття 4. Суб’єкти орендних відносин 

 

… 

2. Орендодавцями є: 

… 

г) балансоутримувачі - щодо: 

нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 

400 квадратних метрів на одного балансоутримувача, якщо 

менший розмір площі не встановлено рішенням 

представницького органу місцевого самоврядування - 

щодо об’єктів комунальної власності або галузевими 

особливостями оренди майна; 



нерухомого майна для організації та проведення 

науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, 

що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести 

місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам 

виборчого процесу для проведення публічних заходів 

(зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої 

кампанії; 

нерухомого майна для організації та проведення 

науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, 

що не перевищує 30 календарних днів протягом одного 

року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є 

державне або комунальне підприємство, установа, 

організація, що здійснює діяльність з організування 

конгресів і торговельних виставок; 

іншого окремого індивідуально визначеного майна; 

нерухомого майна для організації та проведення 

науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, 

що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести 

місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам 

виборчого процесу для проведення публічних заходів 

(зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої 

кампанії; 

Виключити 

 

 

 

 

 

 

 

іншого окремого індивідуально визначеного майна; 

Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення 

аукціону 

… 

2. Право на отримання в оренду державного та 

комунального майна, що не міститься в Переліку першого 

типу, без проведення аукціону також мають: 

… 

Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення 

аукціону 

… 

2. Право на отримання в оренду державного та 

комунального майна, що не міститься в Переліку першого 

типу, без проведення аукціону також мають: 

… 

 



потенційні орендарі для організації та проведення 

науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів на строк, 

що не перевищує 30 календарних днів протягом одного 

року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є 

державне або комунальне підприємство, установа, 

організація, що здійснює діяльність з організації конгресів 

і торговельних виставок. 

Виключити 

Прикінцеві і перехідні положення до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

(№533-ІХ від 17 березня 2020 року) 

 

Розділ ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» 

 

2. До 1 липня 2020 року зупинити дію пункту 10 частини 

другої та пункту 2 частини четвертої статті 7 та частини 

першої статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні 

послуги". 

 

Розділ ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» 

 

2. До 1 липня 2020 року зупинити дію пункту 10 частини 

другої та пункту 2 частини четвертої статті 7 та пункту 5 

частини першої, пункту 9 частини третьої статті 8, 

частини першої, четвертої статті 26 Закону України "Про 

житлово-комунальні послуги". 

 

Народні депутати України  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2189-19#n111
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2189-19#n119
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2189-19#n369
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2189-19#n369
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2189-19#n111
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2189-19#n119

