
щоичний звп
про діяльність організаціі' колективного управління за 2020 рік

ГО “ОКУ “Обсріг"
(найменувшіня організаніі' колективного управління)

28 01.20219. 29.03.2021р. м. Ки'і'в
(дата складеннп зві'гу) (дата опрнлюднснпязвіту (місце складенпя звіту)

на веб—сайті організаціі')

1. Відомості про двосторонні та багатосторонні договори організаціі' з іншими організаціями
колективного управління, у тому числі 3 щшлогічними іноземиими організаціями

1.1. На початок звітного періоду

!. Договори,укладені з іноземними організштіями
Сторона договору Дата иабрання Строк діі‘ Предмет договору

чинності договору
договором

] 2 3 4 5
1. Хшіахек Зіошапузиеп 29.10.2002 3 роки 3 уновноваження представляти

Аггузіош \УуКопашсон автоматичною інтерсси по правам виконавців
ЗТОАКТ пролонгаціето на територіі' краі'ни контрагента

(пролонгований)
2. АРОЬЬОЫОгсек 26.1 1.2003 3 роки з уповноваження представляти

Мнэісіапз’ Коуапіеэ автоматичною інтереси по правам виконавців
Со11ссііпё Зосіеіу пролонгацісю на територіі' краі'ни контрагента

(пропонгований)
З. Еэгопіап Регі'огтегэ’ 01.01 ‚2004 3 роки '; уповноваження прсдставляти

АззоеіаъіоМЕЕЦ автонатичною інтсреси по правам виконавнів
пролонгацісю на територіі' краі'ни контрагента
(нролонгований)

4. РегГоппегз Апд Апізгев 15.04.2004 3 роки з уповноважепня представляти
11131115 (М) Здп Віісі автоматичною інтереои по правам виконавців
(РШЗМ) пролонгацісю на тсрит орі'х' краі'ни контрагента

(нролопгований)
5. ЬітЬыапіапМеіЁЬЬОгіпЁ 06.10.2004 3 роки 3 уповноваженпя представляти

№3115 Аззосіаііоп автоматичною інтереси по правам виконавців
(АБА’ГА) пролонгаціею на територі'і краі'ни контрагента

(пролонговвний)
6. Сгоаііап РегГогптсгз’ 01012005 3 роки з уповнопаження представляти

№1115 СоНесііпё Зосіегу автоматичною інтереси по правам виконавців
ШЦЦР) нролонгаціею на 'гериторіі' краі'ни контрагента 1

(пролонгопаний)
7. Российское общество 01.01.2005 безстроково уповноваження прсдставляти

по управлению правами інгереси по правам виконавців ‘

ИСПОЛНИТЗЛВЙ (РОУПИ) на ториторіі‘ краі'ни контрагента 1



8. Некоммерческое 01.01.2005 безстроково уповноваження представчятипартнерство інтереси на територіТ кра'т'ни„Российское общество
контрагентапо смежным правам”

(РОСП)
9. Котапіап Сенне Гог 01.01.2005 3 роки 3 уповноваження представлятиРегГоппегз’ 11131115 автоматичною інтереси по правам внконавнівМШШЗетепі пролонганіею на територіТ |<ра'1'ни контрагента(СКЕШВАМ) (пролонгований)
10. Республиканское б/н від По 3 1.03.2007 уповноваження представлятиобщественное 01.1 1.2005 (пролонгований) інтсреси по правам виконавцівобъединение на територі’п’ кра'ъ'ни контрагента«Общество защиты

интеллетуальных
прав» (РОО «ОЗИП»)

11. Ыпііо Вгазііеіга ое 29.06.2006 (на 3 роки & уповноваження представлятиСотро5ігоге$ “ПВС” правовідносини автоматичною інтереси по правам виконавців
з 01 ‚01.2006р.) пролонгаціею на ториторі'і' краТни контрагента

(пролонгований)
12. АЬгати5 * Аззосіасг'ю 30.07.2006 (на 4 роки '; уповнопаження представлятиВга511сіга ое МЦзіса правовідносини авгоматичною інтерсси по правам виконавців

] 01.01.2006р.) пролонгацісю на гериторі'і краТни контрагента
(пролонгований)

13, Вигеац Гог Итс Рготесііоп 08.11.2006 (на 3 роки 3 уповноваження представлятиоіРегГогтегз’ №№ правовідносини автоматичною інтереси по правам виконавців
“ЕН" @ 01.01 .2007р.) нролонлацісю на територі'і кра‘і'ни контрагента

(пролонгований)

14. Азтсгаз Со11есііуе кщтз 08.1 1.2006 (на 3 роки 3 уповнопаження представлятиМапааешепг правовідносини автоматичною інтерсси по правам виконавнів
3 01.01 .2006р.) пролонганісю на територі'т' краі'ни контрагента

(нролонгований)
15. 1…86 — Шайтейтцпз 201 1.2006 (на 3 роки 3 уповноваження представляти\'оп правовідносини автоматичною інтереси по правам виконавців

. 1„еізшпёээсЬишгсстеп 3 01.0 | .2006р.) пролонгацісю на територі'х' кра'і'ни контрагента
(31111311 (пролонгований)

16. 11.6. “112115” 04.12.2006 (на 3 роки з уповноваження представляти
› правовідносини автоматичною інтереси по правам виконавців

з 01 .01.2006р.) пролонганіею на територіі' кра'іни контрагента
(нропонгований)

17. ЦО. “Кнапшт’` 3 роки '; уповноваження представляти
автоматичною інтсреси по правам виробників18322006
пролонгаціею фонограм на хериторі'п' кра'іни
(пролонгопаний) кон грагснта

18. РОО «Казахстанское До 31.12.2012 3 уповноваження представлятиобщество по автоматичною інтерсси по правам виконавців
управлению правами |4'08'2009

пролонгаціею на територі'т' кра'іни контрагента 1

[

(нролонгований) ‘



Г исполнителей»
(КОУ11И)

19. ОгЁапіиасііа 23 22.09.2009 (на 3 роки з уповноваження прсдставлятиКо1е1<сіупо озшагіуащ'е правовідносини автоматичною інтерсси по правам виконавців
ргауа іпіегргеіагога “Р1” з 01.01.2009р.) пропонгаціею на територіі' кра'і'ни контрагента

(пролонгований)
20. РОО “Союз авторов 2502201 | 1 рік з уповноваження нредставлятипесен" автоматичною інтереси по правам авторів на

пролонгаціеіо тсриторіі' краі'ни контрагента
(пролонюваний)

21. РОО “Исполнители 25.02.2011 До 31.12.2012р. уповноважсння представлятиказахских песен” 3 автоматичною інтереси по праваи виконавців,
пролонгаціеіо виробників фонограм
(пропонгований) (відеограм) на 'гериторіі' краі‘ни

контрагента
; 22. А1|іапсе оГСанаоіап 28.12.2012 3 роки 3 уповноваження представлятиСіпеша, Теіеуізіоп апа автоиатичною інтсреси по правам пиконавцівКаоіо Апізгз РегГогтегз' пролонгаціею на територі'і кра'іни контрагентаКіЁШЗ Зосіе1у(АСТКА (пролонгований)

РКЗ)

23. Зосіе'іе' сіе ёезііоп 3 роки 3 уповноваження прсдстапляти
1

‘

соПестіне ‹іе 1’11ніоп
27 09 20” автоматичною ШТОРЁСИ *_ЮПТРЗГСПТЗ 110 ”Рав?“

‘

дез а…дез іпс. ‘ - › нролонгаЦіСЮ виконавінв нц тернторі'і Украіни
і

(АК'ГХЗ’П) (пролонгований)
` 24. Некоммерческая До 31.12.2016 3 уповноваження прсдставляти

организация по „ автоматичною іНТСРеСИ "0 Правам ВИКОНЗВШВ
защите авторских и 0110201)

пролонгаціею ”& територі'і' “Ра.…" ““"тРаген'га
смежных прав (пролонгований)
“Аманат"

35 Кеке Апізіі $репасо1о 01.06.2016 3 роки 3 уповноваження нрелставляти
рсг1’1ппоч'а2іоне автоматичною іНТФРФСИ Кднгрдгента "0 Правам
(К.А.ЗШ) Пролонганісю ВИК°НдВЦіВНа ТЭРИТОР“УКРЗТНИ

(прононгований)

П. Договори` укладені 1 іншими організаціями
№ Сторона договору Дата набрання Строк діі' Прсдмет договоручинності договору

договором
1 2 3 4 5

1. ГС "Украі'нським 04.09.2019 цопоки “УМА” с розподіл коштів, зібранихмузичний альянс” уповнопаженою "УМА" згідно ст./$2 Закону
(акредитованою)
організацівю

1.2. На кінець звітного періоду



!. Договори,укладепі з іноземними організаціями
№ Сторона договору Дата набрання Строк ді'1' Прсдмет договору

чинності договору
договором

1 2 3 4 5

1. 2шіа2е1х' Зтошагдуиен 29.10.2002 3 роки @ уповноваження представляти
Апузюш №у1<опа№соо автоматичною інтсреси по правам виконавців
ЗТОАКТ пролонгацісю на терит орі’т' кра'т'ни контрагента

(пролонгований)

2. АРОЬЬОМ Сутеек 26.1 12003 3 роки '; уповноваження прсдставляти
Мцзісіапз’ Коуа1тіе$ аптоматичною інтереси по правам виконавців
Со11есъіп$ Зосіегу пролонгаціею на територі'т' крат'ни контрагента

(пролонгований)

3. Езіоніап Рсг1`огтег5` 01.01.2004 3 роки 3 уповноваження представляти
Аззосітіоп (ЕЕЬ) автоматичною інтсрсси по правам виконавців

пролонгацісю нц територі'т' кра'т'ни контрагента
(пролонгований)

4. РегіоппегзАп‹1 Апізксэ 15.04.2004 3 роки '; уповноваженпя представляти
[идиш (М) Бон В1тс1 автоматичною інтсрсси по правам виконавців
(РЮБМ) пролонгаціею на територі'т' кра'т'ни контрагента

`

(нрононгований)

‘ >. Ьііішапіап МЫЁЬЬОГШЗ 06.10.2004 3 роки 3 уповноваження представляти
; 11131115Азэосіаііоп автоматичною інтереси по правам пиконавнів
1 (АБАТА) пролонганіею на територі'т' кра'т'ни контрагента

(пролонгований)

6‚ Сгоаііап РегГогтегз’ 01.01.2005 3 роки 3 уновноваження представляти
№№ Со11естіпё Зосіеъу автомнтичною інтереси по правам виконавців
(1Ш21Р) пропонганіею на територі'т' краі'ни контрагента

`

(пролонгований)

7. Российское общество по 01.01.2005 безстроково упсвнопаження представляти
управлению правами інтереси по правам виконпвців
исполнителей (РОУПИ) на територі'т' краіни контрагента

|

8. Некоммерческое 01.01.2005 безстроково : уповноваження нредставляти
партнерство

'
інтереси на територі'т' кра'і'ни

„Российское общество контрагента
по снежным нравам"
(РОСП)

9. Кошапіап Сепгге Гог 01.01.2005 3 роки 3 уповноваження нредставляти
РегГоппегз’ №№ автоматичною інтересн по правам виконавців
МЗПЗЁЁШЁШ нролонгаціею на територіт' кра'іни контрагента
(СКЕВШАМ1 (пропонгований)

10 Республиканское б/н від До 31.03.2007 уповнопаження нрсдставляти
общественное 01.11.2005 (пролонгований) інтереси но правам виконавців
Обьединение «Общество на територі'т' Кра'т'ни контрагента
чащиты
ин геллектуальных прав»
(РОО «ОЗИП»)





22і АПіапсе оГСапаоіап 28.12.2012 3 роки 3 уповноваження представляти
Сіпета, Теіеуізіоп анс] автоматичною інтереси по правам виконавців
Каоіо Апізтз РегГогтегэ' пролонгицісю на територі'і краі'ни контрагента
Кізіпз Зооіеіу (АСТКА (пролонгований)
РВЗ)

23. Зосіе'іе' сіе есзііоп 3 роки з уповнопаження прсдставляти
соііссііуе && Г'Ь'ніоп автоиатичною інтеРООИ контрагента ”0 ”Рава“
(ісз агііэіез іпс. 27-09'2013

пролонгаціщо виконипцівна територі'іУкраі'пи
(АК'ПЗ'П) (пролонгований)

24. Некоммерческая До 31.12.2016 3 уповноважентшпредставляти
организация по защите 01 10.2013 автоматичною іНТЕРЁСИ подправам ВИКОНЕ‘ЁШВ
авторских и смежных '

пролонгаціею "& терит°Р” “Ра…” “от?“ ента
1 прав "А.ианат" (пролонгований)
11
25. Кеке Аггізті $ре11асо1о 01.06.2016 3 роки з уповноваження представляти

рет1`1ппоча2іопс автоматичиою інтереси контрагента по
(К.А.Зі.) пролонгаціеіо правам виконавців на

(пролонгований) ториторі'і Украіни

П. Договори,уклалені з іншими організаціими
№ Сторона договору Дата набрання Строк ді'і Предмет договору

чинності договору
договором

] 2 3 4 5
1. ГС “Укри'і‘нським 04.09.2019 допоки “УМА" с розподіл коштів, зібраних

музичний альянс” уповповаженою “УМА” згідно ст.42 Закону
(акредитованою)
організаціеіо

2. Відомості нро доходи від прав. зібрані органіваціею колективного управління. щодо
ВИКОрИСТаННЯ таких ДОХОПіВ

2.1. На початок знітного періоду

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

доходів від нрав використання
. прав

1 2 З 4 5
‘

1. 327984‚75 Авторськс право Публічне Надання прав на
виконання творів публічне виконання

тнорів
вого 327984‚75

П. Відомості про використання доходів від пров організанісюколективного управління
Сума доходів від Сума доходів від прав. перерахованих Сума доходів від
прав, розподілсиих іншим оргшнзаціям колективного прав. використаних
нравовласникам управління на інші ціпі



сума сфера використання
прав

1 2 3 4 5
11 37150836

Усього 371508‚76 --- —-- —--

2.2. На кінець звітного періоду

!. Відомості про доходи від прав, зібраиі організанісю колективного управління
Сума зібраних Категорія прав Сфера 11редмст договору
доходів Шд прав використання

прав
1 2 3 4 5
1. 597920,09 Авторськс право Пубнічнс Надання прав на

виконання творів пуолшне виконання
творів

2. 11200000 Авторське право Включення творів Надання прав на
включения творівУсього 709920‚09

Н. Відомості про використання доходів від прав організацісю колективного управління
Сума доходів від
нрав` розподінених

Сума доходів від прав, перерахованих
іншим організаціям колективного

Сума доходів від
прав. використаних

прановласникам управління на інші нілі
сума сфера використання

1_ прав
1 2 З 4 5
11 521291‚59

Усього 521291‚59 --- …

3. Відомості про відносини ч іншими організаціями колективного управліния‚ у тому числі 3
ашшогічними іноземннми органіхаціями

3.1. На початок звітного періоду

1. Суми коштів, отриманих від інших органііапій колективного управління1_
1 № Сума отриманих Категорія прав Сфера використання Найменування

коштів нрав організані'і'. від якоі'
: отримано кошти

1 2 3 4 5
1. 941,35 Авторськс право Приватне копіювання ГС "Украінсъкий

‘ музичний альянс”
2. 2289334 Права Приватне копііовання ГС "Украінський

виконавців музичний альянс”
3. 1968832 Права Приватно копіювання ГС ”Украі'нсъкий

виробників Музичний альянс"
фонограм

Усього 43524.01 Авторське право Приватно КОПіЮЕаННЯ ГС ”Украі'нський
і суміжні права музичний альянс"



П. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління
Сума виплачених Категорія нрав

коштів
Сфера використання Найменування

прав організаціі', якій
виплачено кошти

1 2 3 4 5

Усього — … --—

П]. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування 3 доходу віл прав,
виплачених на користь інших організацій колективного управління
Сума утриманих Категорія прав Сфера використання Наймснування

коштів прав організаці'і, якій
виплачено кошти

] 2 3 4 5

Усього - —-- --— -›-
ПУ. Суми коштів, утриманих як збір за управління. інші відрахування 3 доходу від прав

іншими органиацшми колективного управління
№ Сума утриманих Категорія прав Сфера використання Наймен; вания

коштнз нрав органтзацн. яка
утримала кошти

1 2 3 4 5
1. 235,34 Авторське право Приватно копіювання ГС "Украінський

музичний альянс"
2. 572346 Права Приватно копіювання ГС ”Украі'нський

\ пиконавців музичний альянс”
3, 4922,20 Права Приватно коніювання ГС ”Укра?нський

; виробників музичний альянс"
фонограм

‘

Усього 1088100 Авторське право Приватно копіювання
і суміжні нрава

ГС ”Украінський
музичний альянс"

\'. Суми коштів, що належать до винлати іншим організаціям колективного управління і

розподілені безпоссредиьо правовласникаи
№ Сума коштів` що папе—жать до Категорія прав Найменування органі'шціі'`

виплати яка утримала кошти
1 2 3 4

Усього --- ---

3.2. На кінець звітного періоду

!. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління
№ Сума отриманих Катсгорія прав Сфера використання Наймснування

коштів прав організаці'і. від якоі
отримано кошти

1 2 3 4 5



Усього --- —--

11. Суми коштів, винлачених іншим організаціям колективного управління
№ Сума виплачеиих Категорія прав Сфера використання Найменунаннякоштів прав організаціі‚ якій

виплачено кошти
1 2 3 4 5

Усього --- ›--
111. Суми коштів у'гриманих як збір зи управління та інші відрахування з доходу від нрав,виплачсних на користь інших організацій колективного управління

Сума утриманих Категорія прав Сфера використання Найменувгшня
коштш прав організацп, якш

виплачсно кошти
1 2 3 4 5

іУсього ›» --- --- ---
і [\1. Суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відряхування з доходу від правіншнии організаціями колективного управління
‘

№ Сума утриманих Катсгорія прав Сфера використання Найменування
коштів нрав органхзацн. яка

утримала кошти
і 2 3 4 5

Усього --— ›-- ‹—- …
\'. Суми кОШТіВ, ЩО належать ЦО виплати іПШИМ організаціям КОЛ0К|ИВН0Г0управлтння і

рОЗЦОДЪПС!" безпосередньо правовласниним
№ Сума коштів, що наложить Катсгорія прав Найменування організаці'і.

ДО ВИііЛаТИ яка утримала КОНГГИ
1 2 3 4

Усього ›» …

4. Відомості про розподіл і виплату організацісгоколективного управління доходів від прав

‚ На початок звітного періоду

1. Загальна сума доходів від прав, розполілеиа на користь правовласників



Загальна сума
розподілених доходів від

Категорія прав Сфера використання прав

прав
1 2 З 4
1. 32798435 Авторськс право Публінне виконання
2. 941,35 Авторське право Приватне копіювання
3. 22893,84 Права виконавців Приватно коніювання
4. 1968832 Прана виробників Приватно копіювання

фонолрам
Усього 371508,76

Н. Загальна сума доходів від прав, виплачепа правовласникам
№ Загальна сума Катсгорія прав Сфера використання нрав

винначених дохошв ви
прав

1

1 2 3 4
‘

11 327984,15 Авторське право Пубпічне виконання
Усього З27984‚15
|Н. Загальна сума зібраних, але не розноділених або нс виплачсних правовнасникам

; коштпв
* № Загальна сума Категорія прав Сфера Фінансовий рік, в

нерозподілених коштів використання якому зібрано
прав кошти

1 2 3 4 5
1_ ...

Усього --- … …» ›——

№ Загальна сума Катсгорія прав Сфера Фінансовий рік. в
нсвинлачсних коншв використання якому вібрано

прав кошти
1 2 3 4 5
1. 9468,86 Права виробників Приватно 2016 зібрано УМА,

фонограм коніювання
2019 отримано

«Оберіг»
21 1602,12 Права виробників Приватне 2017 зібрано УМА`

фонограм конновання 20 1 9 отримано
«Оберіг»

3. 9216,14 Права виконавнів Приватно 2017 зібрано УМА`
КО…ЮВЗННЯ

2019 о'гримано
«Оберіг»

4. 387,20 Авторськс право Приватно 2017 зібрано УМА.
копіювання

2019 отримано
«Оберіг»



51 5118,83 Права виробників Приватне 2018 зібрано УМА‚
оног ам 'ф р копповання 2019 отримано

«Оберіі'»
61 9951,96 Права виконавців Приватно 2018 зібрано УМА,

кошювання
20 1 9 отримано

«Оберіг»
7. 400.18 Авшрське право Приватно 2018 зібрано УМА.

КО…ЮМННЯ
2019 отримано

«Обсріг»
Усього 3614529

4.21 На кінець звітного періоду

Г 1. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь прановласників т
№ Загальна суиа Катсгорія прав Сфера використання прав

розподшених ДОХОШВшд
прав

1 2 З 4
1, 52129159 Авторське право Публічне виконання

Усього 52129159
П. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласпикам

№ Загальна суиа Категорія прав Сфера використання прав
виплачених доходів ыд

прав
1 2 3 4
1. 19457926 Авторське право Публічне виконання
2. 1295135 Права виробників Приватне копіювання

фонограм
3. 15334.48 Права виконавців Приватне копіювання

4. 629,90 Авторське право Приватне копіюнання

5, 98560‚00 Авторсъке право Включепня творів
Усього 32205549
|Н. Загальна сума зібраиих, але нс розподілеиих ибо не впнлачених правовласникам

коштів
№ Загальна сума Категорія прав Сфера Фінансовий рік, в

нерозподілених коштів використання якому зібрано
прав кошти

1 2 3 4 5
1. 18862850 Ан'горське право Публічне 2020

виконання
Усього 188628,50



№ Загальна сума Категорія пргш Сфера Фінансовий рік, вневиплачених коштів використання якому зібрано
прав кошти

1 2 3 4 5
1. 3 1 5275,10 Ав горськс право Публічне 2020

виконання
Усього 315275,10

5. Відомості про причини наявності нерозполілених і невиплачених коштів та про заходи,злійснені організаціето колективного управління для пошуку та ідентифікгщі'і правовласникацякому мають бути розподілсні та виплачені кошти

5.1 . На початок звітного періоду

, [. Відомості організаці'і колеПивного управління про причнни наявності перозполілених
коштів

" № Сума Заходи, здійснепі організаціею колективного управління длянсрозподіленнх пошуку та ідснт'ифікаці'і правовлаоннка` якому мають бути
КОШ'ПВ РОЗПОД1ЛСН1 КОШ’ГИ

Д 1 2 3

Усього › …
1 ". Відомості організацн' колективного управління про причини наявності невиплачених

КОШ'ПВ
№ Сума Заходи, здійснені організаціею колективного управління дляневиплачоних пошуку та ідентифікапі'іправовласпика, якому мають бутикоштів виплачснх кошти
| 2 З
1. 3614529 Правовласиикін ідентифіковапо, виплату підіотовленоУсього 3614129

5 2 . На кіпепь звітного періоду

|. Відомості організаці'і' колективного управління про прнчннн наявності нсрозподілснпх
коштів

№ Сума Заходи. здійсиепі організаціею колективного управління длянсрозподілених пошуку та ідснтифікаці'іправовласпика, якому мають бутиКОШТіВ розподілеіп кошти
1 2 3
1

Усього ---
". Відомості організаці'і колективного управління про причини наявності невиплачених

коштш
№ Сума Заходи, здійспсні організапіеіо колективного управління дляневиплачених пошуку та ідентифікапі'іправовласника, якому мають бути

КОЦГПВ виплачент кошти
1 2 3



1. 290985‚88 За період 1-3 квартали 2020р1 правовласників ідснтифіковано і
віднайдено, За 4171 квартал 2020р1 звіти користувачів надходять у
2021р.

Усього 290985,88

6. Відомості про використання сум` у'шиманих організапіею колективного управління, з
обгрунгуванням… розрахунком цих сум

6.1. На початок звітного періоду

1. Відомості про всі операційпі та фінансові витрати, здійспепі організацісюколективного
управління

№ Сума витрат Категорія прав Обгрунтування витрат (якщо
витрат-и (' непрямими або такими.
шо не можуть бути віпнесені но

жодпоі' 3 категорій прав)
1 2 3 4
1. 27155325 Авторськс право Забезпечення діяльності ГО «ОКУ

«Оберіг»
Усього 27155325

‚ П. Відомості про операційні та фінансові витрати організаніі' колективного управління в
‘ частині безпосерепнього управління правами

№ Сума витрат Категорія прав Обгрунтування ви трат (якщо
витрати ‹: нспрямими і такими, що

не можугь бути віднесені ДО
жодно'і 3 категорій прав)

1 2 3 4
11 24712339 Ашорське право Забезпечення діяльності ГО «ОКУ

«Оберіг»
Усього 24712339

111. Відомості про всі операційні та фінансові витрати орга: заці'і‘ колективного
управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг

№ Сума витрат Призпачення витрат
1 2 3

0,00
Усього 0,00
|У. Відомості про ресурси організаці'і колективного управління, що пикористовуються

для покриття витрат
Сума витрат Ресурси організаніі' колективного управління для покриття

витрат
1 2 3

1. 81996.04 цоколи ніл опораційно'і діяльності
2. 7035422 депозит
3. 1 1920229 грошові кошти, набуті організаніею но 25104.2019р.

Усього 27155325
\’. Відомості про розмір матеріальпого забезпечення,наданого особам, які входять до

наглядового чи виконавчого органу організаці'і колективного управління, у звітному році



№ Прізнище, ім`я, по Посада або інший статус учасники Розмір матеріальногобатькові із зазначенням виду органу забезпечення`

(наглядовнй, виконавчий)
\ 1 2 3 4
1 1. Стулик Сергій Голова (зарплата) 135909‚10
1 Костянтннонич
Усього 13590910

\’1. Вирахування,що Здійснюються з доходів від прав організднісю колективного
управління

№ Сума вирахувань 3 Категорія прав Сфера використання Цілі вирахувапь
ДОХОДШ Е1Д прав прав

1 2 3 4 5
1 74617.32 Авторське право Публічне виконання Забезпечення

діяльності ГО‘

«ОКУ «Оберіг»
2. 7378‚72 Авторське право і Приватне копіювання Забезпечення

суміжні права Діяльності ГО
«ОКУ «Оберіг»

сього 819%‚04

6,1. На кінець звітного періоду

!. Відомості про всі операційні та фінансові в… рати, здійснені організацісюколективного
управління

№ Сума витрат Категорія нрав Обгрунтування витрат (якщо
витрати с непрямими або такими.
що не можуть бути ніднесені до

жодноі' "; категорій прав)
1 2 З 4
1. 567121‚1 3 Авторське право Забезпечення діяльності ГО «ОКУ

«Оберіг»
2. 32205149 Авторське право і суміжні Сума виплачено'і винагороди

права правовласникам
Усього 889 176,62

11. Відомості про операційні та фінансові витрати організаніі' колективного управління вчастині бсшоссрслньогоуправління правами
№ Сума витрат Категорія прав Обгрунтуванпя витрат (якщо

витрати с нспрямими і такими. то
не можуть бути ніДпесені до
жодноі' з категорій прав)

1 2 3 4
1. 567121‚13 Авторськс прано Забезпечення діяльності ГО «ОКУ

«Оберіі »
3. 32205 ‚49 Авторсысе право і суміжні Сума виплаченоі' винагороди

права правовласникам
Усього 889 176,62

111. Відомості про всі онераційніта фінансові витрати ортанізаці'п' колективного
управління, здійснені щодо інших, ніж управління нравами, послуг



Сума витрат Призначення витрат
д 1 2 3

0,00
Усього 0,00
“’. Відомості нро ресурси організаціі' колективного управління, що використовуються

дли покриття витрат
№ Сума витрат Ресурси організаніі колективного управління для покриття

!

витрат
; 1 2 3

\, 133024,01 доходи від операційноі‘ діяльності
: 2. 10197,16 насивний докід
\ 3 42389936 докоди від операнійноі' діяльності, які надійдугь на р/р у
’

майбутній період
[ ; 4. 32205149 вииагорода, виплачена правовласникам

Усього 889 176,62
\]. Відомості про розмір матері-ального Забщпечеиня, наданого особам, які входить до

ПЗГЛЯДОВО ГП чи ВИКОПЙВЧОГО 0ргану організаціі' колективного управління, у звітному році
Прізвище` ім’я, по Посада або інший статус учасники Розмір матеріального

батькові із зазначенням виду органу забезпечення
(наглядовий. виконавчий)

1 2 3 4
]. Ступак Сергій Голова (зарплата) 71718,44

Костянтинович
Усього

\’1. Вирахування, шо здійснюються з доходів від прав організацісюколективного
управління

№ Сума вирахувань '; Катсгорія прав Сфера використання Цілі вирахуваньдоходів від прав прав
| 2 3 4 5
1. 119584,01 Авторське право Публічне виконання Забезпечення

діяльності [`О
«ОКУ «Оберіг»

2. 13440110 Авторське право Включення творів Забезпечення
діяльності Г0
«ОКУ «Оберіг»

Усього 13302401

Вкладки відмови організаці'і колективного управління від укладення договорів 3
гористувачами

' `. На початок звітного періоду

Користувач
ДО КУМСН Ні`

Дата й інші реквізити Сфера використання

було направлено
пропозицію про

укладення договору

Дата й інші реквізити
Документа яким організація
колективного управління

новідомила користувача про
відмову від укладення

яким прав. за якою
пропонувалося укласти

договір



договору, із зачначенпям
підстави відмови

5

7.2. На кінець звітного періоду

№ Користувач Дата й інші реквізити Сфера використання Дата й інші реквізитидокумента. яким було прав. за якою документам яким
направлено нропонувалося укласти оріанізапія колективногопропозицію про договір управління повідомили

‘ укладення договору користувача про відмову
від укладсния договору, із

‘

зачначенням підстави
відмови1 2 З 4 5

8. Відомості про організаційно-нравову форму та структуру організаціі'колективного)правпіння

3.1. На початок звітного періоду

№ Організаційно- Відомості про Відомості про Відомості про інші тправова форма заггшьні чбори нагляцовий орган виконавчий орган Відомості
про

СТРУКТУРУ1 2 3 4 5 61. Громадська Загальні збори‚ Наглядова рада: Правпіння: ---організація протокол№8
від 29,032019р. іірезидснг * Голова * СТУГШК

Савчук СГ… члени С.К.„ члени
ради: Білозір ОВ… прав іння:
За'іка П.В., Резнік Матюхіи В.О.‚
В.О., Роман 1.0. Тараненко Ы.,

Закус Т.М.,
\

Матвійчук А.Мі

На кінець зві'гного періоду

Організаційно- Відомості про Відомості про Відомості про іншіправова форма загальні збори паглядовий орган виконавчий орган Відомості
‘

про\

СТРУКТУРУ



1 2 з 4 | 5 6]. Громадська Загальні зборш Наглядова рада: Правління: ---організація протокол №9
від 02,032020р. Президент — Голова — Ступак

Савчук Сі ‚. члени С.К., члени
ради: Білозш О‚В.‚ правління:
Заі'ка П.В.‚ Резнік Матюхін В.О.,
В.О., Роман 1.0і Тараненко Ы.,

Закус 1.М.‚
Матвійчук АМ.

9. інші ВіДОМОСТі про діяльність організаціі' колективного упр

Г
авлі ння

Додатки: 1. Спеціальний звіт на арк‘

[ Аудиторський звіт в оригінгші на 12 (дванадцяти) арк.
Рішення загапьних зборів про затверд ення щорічпого звіту організаціі‘ колективногоуправління,потокол № '

‚
0 в д 29.012021 . (датаі номер рішення)

Керівник С.К. Ступак
ініціапи та прізвище)
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