
Пропозиція для обговорення  

 

Порядок та умови 

дозволеного використання сирітських творів, фонограм, відеограм та 

зафіксованих у них виконань 

 

I. Загальні положення 

1. Ці Порядок та умови визначають механізм дозволеного використання 

сирітських творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань: порядок 

та умови вжиття заходів щодо ідентифікації та належного розшуку відповідних 

суб’єктів авторського права та/або суміжних прав, набуття та втрати статусу 

сирітського твору, виконання, фонограми, відеограми, ведення реєстру 

сирітських творів (далі – Порядок та умови).  

2. Терміни, що вживаються у цих Порядку та умовах, мають таке 

значення:  

бюлетень - офіційний електронний бюлетень «Авторське право і суміжні 

права»; 

заява - заява про набуття твором, фонограмою, відеограмою та/або 

зафіксованим у них виконанням статусу сирітського або заява про втрату твором, 

фонограмою, відеограмою, та/або зафіксованим у них виконанням, статусу 

сирітського; 

заявка - заява з доданими до неї документами для внесення відомостей до 

Реєстру сирітських творів; 

Заклад - бібліотека, музей з відкритим доступом для відвідувачів, архів 

або організація зі збереження фондів аудіо-, відеозаписів, у фондах (колекціях) 

яких зберігаються твори, фонограми, відеограми та/або зафіксовані у них 

виконання, які отримали або можуть отримати статус сирітських; 

Реєстр сирітських творів - державна інформаційно-комунікаційна 

система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, 

оброблення відомостей про сирітські твори, фонограми, відеограми та/або 



зафіксовані у них виконання, та надання реєстрової інформації, створеної на 

основі цих реєстрових даних (далі - Реєстр); 

ретельний пошук - заходи з ідентифікації та належного розшуку, які 

включають щонайменше такі заходи: запити до джерел інформації, розміщення 

оголошення про розшук на офіційному вебсайті УКРНОІВІ, в бюлетені, чи в 

газеті «Урядовий кур’єр»; 

УКРНОІВІ – Державна організація «Український національний офіс 

інтелектуальної власності та інновацій», що визначена Кабінетом Міністрів 

України Національним органом інтелектуальної власності. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про 

авторське право і суміжні права», «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права та/або суміжних прав», «Про 

обов'язковий примірник документів», «Про бібліотеки і бібліотечну справу». 

ІІ. Ретельний пошук суб’єктів авторського права та/або суміжних прав 

1. Статус сирітських набувають твори, перелік яких визначено частиною 

другою статті 29 Закону України «Про авторське право і суміжні права», та 

об’єкти суміжних прав, перелік яких визначено частиною першою статті 44 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо яких в результаті 

здійснення заходів ретельного пошуку не ідентифіковано жодного із суб’єктів 

майнових прав, а в разі ідентифікації - їх місцезнаходження (місце проживання) 

не встановлене. 

2. Ретельний пошук здійснюється Закладом щодо оприлюдненого в 

Україні твору, фонограми, відеограми та/або зафіксованого у них виконання, які 

Заклад після набуття ними статусу сирітських має намір відтворювати з метою 

оцифрування, індексації, каталогізації, збереження або відновлення копії. 

3. Ретельний пошук суб’єктів авторського права та/або суміжних прав 

вважається достатнім, якщо такі суб’єкти не були ідентифіковані, а у разі 

ідентифікації їх місцезнаходження (місце проживання) не було встановлене 

внаслідок здійснення Закладом публікації оголошення про розшук на 

офіційному вебсайті УКРНОІВІ, в бюлетені, чи газеті «Урядовий кур’єр» та 

надання запитів до таких джерел у їх сукупності:  



1) для творів, опублікованих у книзі, журналі, газеті або іншому 

письмовому (друкованому) виданні: 

Книжкова палата України, національні, у тому числі спеціалізовані, 

всеукраїнські бібліотеки,      інші одержувачі обов’язкового примірника 

документів, визначені статтею 8 Закону України «Про обов'язковий примірник 

документів». Перелік національних бібліотек для здійснення ретельного пошуку 

суб’єктів авторського права та/або суміжних прав наведено у додатку 1 до цього 

Порядку та умов; 

об’єднання (асоціації) авторів, включаючи журналістів, з урахуванням 

виду твору; 

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів – для 

письмових (друкованих) видань; 

база даних WATCH («Письменники, митці та їхні правовласники»); 

база даних ISBN (Міжнародний стандартний номер книги) – для книг;  

база даних ISSN (Міжнародний стандартний номер серіального видання) 

- для періодичних видань; 

база даних VIAF (Віртуальний міжнародний авторитетний файл); 

база даних сирітських творів Європейської агенції інтелектуальної 

власності (EUIPO Orphan Works Database); 

бази даних (включаючи каталоги) організацій колективного управління, 

зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права та/або суміжних 

прав», сфера діяльності яких стосується відповідного виду твору; 

дані Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір; 

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності; 

2) для аудіовізуальних творів: 

державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка»; 

одержувачі обов’язкового примірника аудіовізуальної продукції, 

визначені статтею 8 Закону України «Про обов'язковий примірник документів», 

з урахуванням виду твору; 



об’єднання (асоціації) кінематографістів; 

бази даних (включаючи каталоги) організацій колективного управління, 

зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права та/або суміжних 

прав», сфера діяльності яких стосується аудіовізуальних творів; 

дані Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір; 

база даних ISAN (Міжнародний стандартний аудіовізуальний номер);  

база даних сирітських творів Європейської агенції інтелектуальної 

власності (EUIPO Orphan Works Database); 

дані, що містяться на копії або на упаковці примірника аудіовізуального 

твору; 

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності; 

3) для фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань: 

одержувачі обов’язкового примірника, визначені статтею 8 Закону 

України «Про обов'язковий примірник документів», з урахуванням об’єкта 

суміжних прав; 

творчі спілки, асоціації виконавців, виробників фонограм, відеограм; 

бази даних (включаючи каталоги) організацій колективного управління, 

зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права та/або суміжних 

прав», сфера діяльності яких стосується фонограм, відеограм, виконань ; 

база даних ISRC (Міжнародний стандартний код запису) - для фонограм;  

база даних сирітських творів Європейської агенції інтелектуальної 

власності (EUIPO Orphan Works Database); 

дані, що містяться на копії або на упаковці примірника фонограми, 

відеограми; 

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності; 

4. Крім джерел, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов, Заклад при 

проведенні ретельного пошуку може звертатися до інших джерел. 



5. Ретельний пошук передбачає публікацію у газеті «Урядовий кур’єр»       

(чи на офіційному вебсайті такого видання) оголошення про розшук із 

зазначенням назви твору, фонограми, відеограми, та/або зафіксованого у них 

виконання, найменування (імені) відповідного суб’єкта авторського права та/або 

суміжних прав, а також контактних даних Закладу (включаючи найменування, 

місцезнаходження, номери засобів зв’язку, офіційну електронну адресу (за 

наявності) чи адресу електронної пошти) для можливості звернення до нього 

вказаного суб’єкта. 

6. Ретельний пошук передбачає публікацію на офіційному вебсайті 

УКРНОІВІ та в бюлетені заяви про розшук суб’єктів авторського права та/або 

суміжних прав (далі - заява про розшук). Для цілей публікації Заклад подає до 

УКРНОІВІ заяву про розшук, за формою, що затверджується УКРНОІВІ.  

Заява про розшук стосується одного твору, фонограми, відеограми та/або 

зафіксованого у них виконання, викладається українською мовою і подається в 

одному примірнику. Форму заяви про розшук затверджує УКРНОІВІ.  

Розгляд та публікація на вебсайті УКРНОІВІ заяви про розшук 

здійснюється протягом місяця від дати її надходження до УКРНОІВІ. Публікація 

заяви про розшук здійснюється також в черговому бюлетені. 

Якщо заява про розшук не містить установлених цих Порядком 

відомостей, вона повертається Закладу протягом місяця від дати її надходження 

до УКРНОІВІ. 

7. Особа, яка є суб’єктом авторського права та/або суміжних прав 

протягом шести місяців від дати публікації заяви про розшук на вебсайті 

УКРНОІВІ чи в газеті «Урядовий кур’єр», залежно від того, яка дата є пізнішою, 

повідомляє УКРНОІВІ та Заклад про наявність у неї авторського права та/або 

суміжних прав, а також свої контактні дані. 

8. Охорона авторського права та/або суміжних прав на об’єкти, щодо яких 

опублікована заява про розшук, здійснюється відповідно до Закону України 

«Про авторське право і суміжні права». 

9. Ретельний пошук має бути завершений до дати подачі заяви про 

набуття твором та/або фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим у них 



виконанням статусу сирітських до УКРНОІВІ. Ретельний пошук вважається 

завершеним на дату, коли Заклад реєструє останню відповідь на запит до джерел 

інформації. Якщо відповідь не отримано з певного джерела, вона вважається 

наданою через три місяці після дати запиту. 

У випадку ідентифікації Закладом суб’єкта авторського права та/або 

суміжних прав для встановлення його місцезнаходження (місця проживання) 

заходи з ретельного пошуку здійснюються шляхом розміщення Закладом 

оголошення про розшук на вебсайті УКРНОІВІ та у газеті «Урядовий кур’єр», де 

зазначаються відомості про твір та/або фонограму, відеограму та/або зафіксоване 

у них виконання та про суб’єкта авторського права та/або суміжних прав, що 

містяться у вихідних даних оприлюдненого такого об’єкту, а також відомості про 

Заклад, необхідні для його ідентифікації: повне найменування, 

місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, електронна адреса, номер контактного 

телефону. Заходи з ретельного пошуку вважаються завершеними через шість 

місяців після дати розміщення оголошення, на яке не було отримано відповідь.  

10. Заклад має право вжити додаткові заходи з пошуку суб’єкта 

авторського права та/або суміжних прав шляхом розміщення оголошення про 

розшук на своєму офіційному вебсайті (за наявності). 

ІІІ. Подання заяви про набуття твором та/або фонограмою, 

відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських 

1. У разі, якщо протягом шести місяців від дати публікації заяви про 

розшук на вебсайті УКРНОІВІ або у газеті «Урядовий кур’єр», залежно від того, 

яка дата є пізнішою, УКРНОІВІ і Заклад не отримали повідомлення від суб’єкта 

авторського права та/або суміжних прав, а за результатами проведення 

ретельного пошуку жоден із суб’єктів майнових прав не ідентифікований, або в 

разі ідентифікації такого суб’єкта (включаючи об’єкти, оприлюднені анонімно 

чи під псевдонімом) - його місцезнаходження не встановлене, Заклад може 

звернутись до УКРНОІВІ із заявою про набуття твором, фонограмою, 

відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських. 

 2. Заява може стосуватися одного об’єкта авторського права та/або 

суміжних прав або кількох об’єктів авторського права та/або суміжних прав, які 



належать до одного виду творів або одного виду об’єктів суміжних прав, і 

повинна містити: 

1) найменування органу, до якого вона подається; 

2) відомості про Заклад, необхідні для його ідентифікації: повне 

найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, адресу для 

листування, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, офіційної електронної 

адреси (за наявності) чи адреси електронної пошти. У разі подання заяви 

представником Закладу в ній додатково зазначаються відомості про 

представника; 

3) об’єкт авторського права та/або суміжних прав, щодо якого подається 

заява про набуття статусу сирітського, та його назва; 

4) вихідні відомості оприлюдненого твору, фонограми, відеограми та/або 

зафіксованого у них виконання; 

5) відомості про суб’єктів авторського права та/або суміжних прав 

(у тому числі ім’я (найменування) суб’єкта авторського права та/або суміжних 

прав, псевдонім) – якщо ці дані були з’ясовані за результатами проведення 

ретельного пошуку; 

6) перелік джерел, за якими Закладом проведені заходи ретельного 

пошуку із зазначенням дат запиту і відповіді за кожним із джерел або інформації 

про відсутність відповіді на запит; 

7) відомості про публікацію оголошення про розшук на офіційному 

вебсайті УКРНОІВІ, в бюлетені, чи в газеті «Урядовий кур’єр»; 

8) зазначення того, що Заклад не є особою, пов’язаною з державою-

агресором, або особою, щодо якої застосовано санкції; 

9) перелік документів, що додаються до заяви; зазначення щодо наявності 

у Закладу або іншої особи оригіналів документів, копії яких додано до заяви. 

3. До заяви додаються: 

докази публікації оголошення про розшук на офіційному вебсайті 

УКРНОІВІ, чи в газеті «Урядовий кур’єр»;  



запити та відповіді з джерел, визначених в пункті 3 розділу ІІ цього 

Порядку, із зазначенням їх дати; 

відеозапис, на якому зафіксовано формулювання та результати 

пошукових запитів у базах даних (реєстрах), доступних для здійснення розшуку 

в режимі онлайн, та дату фіксації, засвідчений Закладом, із зазначенням повного 

найменування посади, особистого підпису особи, її власного імені та прізвища, 

дати засвідчення. 

4. Заява має бути викладена державною мовою та підписана особою, яка 

має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади 

особи, яка підписує заяву, особистого підпису, її власного імені та прізвища, дати 

і скріплюється печаткою (якщо юридична особа використовує печатку у своїй 

діяльності). Якщо заява або окремі документи заявки викладено іншою мовою, 

ніж державна, надається їх переклад державною мовою. В іншому разі такі 

документи не беруться до уваги. 

5. Заява в письмовій формі подається Закладом на поштову адресу 

УКРНОІВІ. 

Заява в електронній формі подається суб'єктом через інформаційно-

комунікаційну систему з накладеним кваліфікованим електронним підписом 

відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі 

послуги». 

6. Заклад несе відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 

заяві та в будь-якому документі, що доданий до неї. У разі виникнення 

обґрунтованих сумнівів у їх достовірності УКРНОІВІ може направити запит для 

надання доказів, які підтверджують наведені відомості. 

ІV. Розгляд заяви та набуття твором, фонограмою, відеограмою 

та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських 

1. Протягом одного місяця від дати надходження до УКРНОІВІ належно 

оформленої згідно з вимогами, встановленими розділом ІІІ цього Порядку заявки 

про набуття твором, фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим у них 

виконанням статусу сирітських, УКРНОІВІ приймає рішення про внесення до 



Реєстру відомостей про те, що твір, виконання, фонограма, відеограма та/або 

зафіксоване у них виконання, набули статусу сирітських, публікацію цих 

відомостей на вебсайті УКРНОІВІ та в черговому бюлетені. Рішення 

направляється Закладу. 

2. Твір, фонограма, відеограма і (або) зафіксоване у них виконання 

набувають статусу сирітських з дати публікації на вебсайті УКРНОІВІ 

відомостей про внесення до Реєстру відомостей про те, що  вказаний об’єкт      

набув статусу сирітського. 

3. З дати набуття твором, фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим 

у них виконанням статусу сирітських Заклад має право використовувати такий 

об’єкт авторського права та/або суміжних прав виключно способами, 

зазначеними в частині першій статті 29 та в частині першій статті 44 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», до дати, з якої твір, фонограма, 

відеограма та/або зафіксоване у них виконання, втратять статус сирітських. 

4. Протягом одного місяця від дати надходження до УКРНОІВІ заявки, 

що не відповідає вимогам, встановленим розділом ІІІ цього Порядку, УКРНОІВІ 

повідомляє про це Заклад. 

Якщо протягом одного місяця з дати отримання Закладом повідомлення 

про усунення недоліків, УКРНОІВІ не отримає відсутніх та/або належним чином 

оформлених документів, заявка вважається відкликаною, про що повідомляється 

Заклад. 

У разі повернення поштового відправлення з документами, які не 

одержані адресатом з незалежних від УКРНОІВІ причин, вважається, що такі 

документи вручені адресату належним чином. Датою одержання такого 

відправлення вважається дата проставляння в поштовому повідомленні відмітки 

про причини неотримання відправлення. 

5. Заклад має право змінити або відкликати свою заяву на будь-якому 

етапі її розгляду до моменту прийняття рішення УКРНОІВІ. 

6. Суб’єкт авторського права та/або суміжних прав має право оскаржити 

рішення УКРНОІВІ про внесення до Реєстру відомостей про те, що твір, 



виконання, фонограма, відеограма та/або зафіксоване у них виконання, набули 

статусу сирітських, в судовому порядку. 

V. Подання заяви про втрату твором, фонограмою, відеограмою 

та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських  

1. Суб’єкт авторського права та/або суміжних прав та/або особа, яка має 

майнові права на використання об’єкта авторського права або об'єкта суміжних 

прав визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній 

території (далі - суб’єкт авторського права та/або суміжних прав), має право 

подати до УКРНОІВІ заяву про втрату твором, фонограмою, відеограмою та/або 

зафіксованим у них виконанням статусу сирітських. 

2. Заява подається до УКРНОІВІ з одночасним направленням її копії 

Закладу щодо відповідного твору, фонограми, відеограми, та/або зафіксованого 

у них виконання, зазначених в Реєстрі. 

3. Заява може стосуватися одного об’єкта авторського права та/або 

суміжних прав або кількох об’єктів авторського права та/або суміжних прав, які 

належать до одного виду творів або одного виду об’єктів суміжних прав, і 

повинна містити: 

повне ім’я фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (далі – РНОКПП) або номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 

паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 

реєстрі, та/або повне офіційне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, 

адреса для листування заявника на території України. У разі подання заяви 

представником суб'єкта в ній додатково зазначаються відомості про 

представника; 

порядковий номер, за яким у Реєстрі містяться відомості про твір, 

фонограму, відеограму та/або зафіксоване у них виконання, щодо якого       

подається заява про втрату статусу сирітських; 

твір, фонограма, відеограма та/або зафіксоване у них виконання, щодо 

якого подається заява про втрату статусу сирітського, та його назва; 



вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав на твір, 

виконання, фонограму, відеограму чи виключних прав на використання такого 

об’єкта з посиланням на підстави виникнення таких прав чи виключних прав та 

строк чинності таких майнових прав (підстави не вказуються, якщо заявник є 

первинним суб’єктом авторського права та/або суміжних прав). 

4. До заяви додаються: 

свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір або 

рішення про реєстрацію договору, що стосується майнових прав на твір (за 

наявності); 

документи, що підтверджують наявність у суб’єкта авторського права 

та/або суміжних прав майнових прав на твір, виконання, фонограму, відеограму 

чи виключних прав на використання цих об’єктів авторського права та/або 

суміжних прав (за наявності), щодо яких подано заяву про втрату статусу 

сирітських; 

довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заява від імені 

заявника подається довіреною особою (представником). 

4. Форма заяви про втрату твором, виконанням, фонограмою, 

відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських, 

затверджується УКРНОІВІ.  

5. Вимоги до оформлення заяви встановлені пунктами 4-6 розділу ІІІ 

цього Порядку. 

VІ. Розгляд заяви про втрату твором та/або фонограмою, 

відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських 

1. УРНОІВІ протягом двох місяців з дня надходження заяви про втрату 

твором, фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням 

статусу сирітських, яка відповідає вимогам встановленим у розділі V цього 

Порядку, приймає рішення про внесення до Реєстру відомостей про те, що твір, 

виконання, фонограма, відеограма та/або зафіксоване у них виконання, втратили 

статус сирітських, публікацію цих відомостей на вебсайті УКРНОІВІ та в 

черговому бюлетені. Рішення направляється Закладу та відповідному суб’єкту 

авторського права та/або суміжних прав. 



2. Твір, фонограма, відеограма і зафіксоване у них виконання, втрачають 

статус сирітських з дати внесення відомостей до Реєстру та їх публікації на 

вебсайті УКРНОІВІ. 

3. УКРНОІВІ протягом п’яти робочих днів від дати надходження до 

УКРНОІВІ належно оформленої заявки про втрату твором, фонограмою, 

відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських  

повідомляє Заклад про отримання цієї заяви. 

Заклад має право протягом місяця від дати отримання повідомлення 

УКРНОІВІ надати обґрунтовані заперечення до заяви про втрату твором, 

фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу 

сирітських. 

4. УКРНОІВІ протягом п’яти робочих днів від дати надходження до 

УКРНОІВІ заявки, що не відповідає вимогам, встановленим розділом V цього 

Порядку, повідомляє про це суб’єкта авторського права та/або суміжних прав. 

Якщо протягом одного місяця з дати отримання повідомлення про 

усунення недоліків, УКРНОІВІ не отримає відсутніх та/або належним чином 

оформлених документів відповідно до цього Порядку, заява вважається 

відкликаною, про що повідомляється суб’єкт авторського права та/або суміжних 

прав. 

У разі повернення поштового відправлення з документами, які не 

одержані адресатом з незалежних від УКРНОІВІ причин, вважається, що такі 

документи вручені адресату належним чином. Датою одержання такого 

відправлення вважається дата проставляння в поштовому повідомленні відмітки 

про причини неотримання відправлення. 

5. Суб’єкт авторського права та/або суміжних прав має право змінити або 

відкликати свою заяву на будь-якому етапі її розгляду до моменту прийняття 

рішення УКРНОІВІ. 

6. Суб’єкт авторського права та/або суміжних прав та Заклад мають право 

оскаржити рішення УКРНОІВІ про внесення до Реєстру відомостей про те, що 

сирітський твір, виконання, фонограма, відеограма та/або зафіксоване у них 

виконання, втратили статус сирітських, в судовому порядку. 



VІ. Порядок використання творів, фонограм, відеограм та/або       

зафіксованих у них виконань, які набули статус сирітських 

1. Дозволяється використання творів, фонограм, відеограм та/або та 

зафіксованих у них виконань, які набули статус сирітських, бібліотеками, 

музеями з відкритим доступом для відвідувачів, архівами або організаціями із 

збереження фондів аудіо-, відеозаписів способами відтворення з метою 

оцифрування, індексації, каталогізації, збереження або відновлення копії з дати 

набуття відповідним об’єктом статусу сирітського. 

2. Копія твору, фонограми, відеограми та/або зафіксованого у них 

виконання, має супроводжуватися інформацією про те, що об’єкт має статус 

сирітського, з зазначенням дати набуття такого статусу. 

3. Дозволяється використання сирітського твору, фонограми, відеограми 

та/або зафіксованого у них виконання бібліотеками, музеями з відкритим 

доступом для відвідувачів, архівами або організаціями із збереження фондів 

аудіо-, відеозаписів з дати набуття об’єктом статусу сирітського. 

4. Якщо твір, виконання, фонограма, відеограма або зафіксоване у них 

виконання втратили статус сирітських, бібліотеки, музеї з відкритим доступом 

для відвідувачів, архіви або організації із збереження фондів аудіо-, відеозаписів 

втрачають право використання відповідного твору, фонограми, відеограми як 

сирітських. 

VІІ. Ведення Реєстру 

1. Держателем та адміністратором Реєстру є УКРНОІВІ. 

2. Публічними реєстраторами та створювачами є громадяни України, які 

перебувають у трудових відносинах з УКРНОІВІ та відповідають вимогам 

Закону України «Про публічні електронні реєстри». 

3. Заходи, пов’язані із створенням, веденням, функціонуванням та 

адмініструванням Реєстру, програмного забезпечення, технічного і 

технологічного забезпечення, збереження та захисту даних державних Реєстру 

здійснюються УКРНОІВІ за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, 

пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням вимог 



законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах», «Про захист персональних даних», «Про публічні електронні 

реєстри» та інших законодавчих актів, що регулюють відповідні правовідносини, 

а також із дотриманням вимог до системи управління ризиками та інформування 

суб’єктів інформаційної взаємодії про порушення цілісності реєстрової 

інформації, її несанкціонованої обробки. 

4.Реєстр його програмне забезпечення є об’єктами державної власності. 

Майнові права на програмне забезпечення Реєстр належать державі в особі 

УКРНОІВІ. 

5. Реєстр ведеться державною мовою в електронній формі та підлягає 

зберіганню протягом встановленого законодавством строку. 

6. Джерелами інформації Реєстру є: заявка, клопотання заявника, рішення 

або ухвали суду, рішення Ради національної безпеки і оборони України про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій), уведених в дію Указами Президента України, постанова 

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення 

захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у 

зв’язку з військовою агресією Російської Федерації». 

7.Інформаційна взаємодія Реєстру з іншими державними електронними 

інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів. 

8. Об’єктами Реєстру є відомості про твори, фонограми, відеограми та/або 

зафіксовані у них виконання, які мають статус сирітських творів. 

9. Реєстрова інформація включає відомості про об’єкти реєстру – 

реєстрові дані у вигляді інформації, визначені у цьому розділі. 

10. УКРНОІВІ забезпечує відкритий, цілодобовий та безоплатний доступ 

до відомостей Реєстру шляхом їх розміщення на своєму офіційному вебсайті. 

Відомості, що містяться у Реєстрі, можуть використовуватися будь-якими 

особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

11. Перелік відомостей Реєстру, що є загальнодоступними, 

затверджується УКРНОІВІ. 



12. Внесення відомостей до Реєстру, виключення відомостей з Реєстру, 

внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі, здійснюється УКРНОІВІ 

безоплатно. 

13. Реєстр, згідно з вимогами, передбаченими цими Порядком та 

умовами, створюється і починає функціонування не пізніше 12 місяців з дати 

набрання чинності цими Порядком та умовами. 

14. До Реєстру вносяться такі відомості:  

порядковий номер твору, фонограми, відеограми та/або зафіксованого у 

них виконання, які отримали статус сирітських; 

дата внесення до Реєстру відомостей про набуття твором, фонограмою, 

відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських; 

дата публікації на офіційному вебсайті УКРНОІВІ відомостей про 

набуття твором, фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим у них 

виконанням статусу сирітських; 

дата подання Закладом до УКРНОІВІ заявки про набуття твором та/або 

фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу 

сирітських; 

об’єкт авторського права та/або суміжних прав, щодо якого подається 

заява про набуття твором та/або фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим 

у них виконанням статусу сирітських, та їх назва; 

вихідні дані оприлюдненого твору та/або об’єкта суміжних прав; 

відомості про Заклад: повне офіційне найменування юридичної особи, 

код ЄДРПОУ, адреса для листування; 

перелік джерел, за якими Закладом проводились заходи ретельного 

пошуку із зазначенням дат запитів і відповідей за кожним із джерел або 

інформації про відсутність відповіді на запит; 

дата та номер газети «Урядовий кур’єр», в якій опубліковано заяву про 

розшук; 

дата та номер бюлетеню в якому опубліковано заяву про розшук; 

дата публікації на офіційному вебсайті УКРНОІВІ заяви про розшук;  



дата подання суб’єктом авторського права та/або суміжних прав до 

УКРНОІВІ заяви про втрату твором, виконанням, фонограмою, відеограмою 

статусу сирітських; 

повне ім’я фізичної особи, дата її народження, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (РНОКПП) або номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному 

демографічному реєстрі, та/або повне офіційне найменування юридичної особи, 

код ЄДРПОУ, адреса для листування заявника - суб’єкта авторського права 

та/або суміжних прав, що подав заяву про втрату твором, виконанням, 

фонограмою, відеограмою статусу сирітських; 

дата внесення до Реєстру відомостей про втрату твором, фонограмою, 

відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням статусу сирітських; 

дата публікації на офіційному вебсайті УКРНОІВІ відомостей про втрату 

твором, фонограмою, відеограмою та/або зафіксованим у них виконанням 

статусу сирітських. 

15. Будь-яка особа має право подати клопотання про одержання довідки 

та/або копії матеріалів заявки з Реєстру. Склад відомостей та порядок надання 

довідок з Реєстру визначаються УКРНОІВІ. Довідка та копії матеріалів заявки у 

формі електронного документу надаються безкоштовно протягом 15 днів з дати 

отримання УКРНОІВІ клопотання, з дотриманням вимог Закону України «Про 

захист персональних даних». 

У разі якщо, особа, яка подала клопотання, просить надати довідку та/або 

матеріали заявки у формі паперових документів, і обсяг запитуваних документів 

становить більш як десять сторінок, особа, що подала клопотання, зобов’язана 

відшкодувати фактичні витрати УКРНОІВІ на копіювання та друк. Розмір таких 

витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, 

встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 



16. У разі надходження до УКРНОІВІ клопотання про одержання довідки 

з Реєстру щодо надання інформації про автора, іншого суб’єкта авторського 

права та/або суміжних прав, яким належать майнові права на твір та/або об’єкт 

суміжних прав, що отримав або втратив статус сирітського, УКРНОІВІ інформує 

автора, іншого суб’єкта авторського права і/або суміжних прав, відомості про 

яких внесені до Реєстру, та Заклад про збирання такої інформації, внесення 

відомостей та/або змін до відомостей до Реєстру. 

17. На електронні документи, які видає або приймає УКРНОІВІ у зв’язку 

з веденням Реєстру, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно 

до вимог законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі 

послуги». 

18. Організації колективного управління на постійній основі здійснюють 

моніторинг Реєстру на предмет набуття та втрати творами, виконанням, 

фонограмами, відеограмами статусу сирітських при забезпеченні заходів з  

ідентифікації правовласників та виявлення їх місцезнаходження (місця 

проживання) відповідно до частин третьої - шостої статті 21 Закону України 

«Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права та/або суміжних прав».  

19. Спори щодо набуття та втрати статусу сирітського твору, фонограми, 

відеограми та зафіксованих у них виконань, а також їх дозволеного використання  

вирішуються в судовому порядку. 

 

  



 

«Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від ___ ________ 2023 р. № ___ 

  

ПЕРЕЛІК 

національних бібліотек для здійснення належного розшуку суб’єктів 

авторського права та/або суміжних прав 

  

  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського  

  Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

  Національна бібліотека України для дітей  

  Національна історична бібліотека України  

  Національна наукова медична бібліотека України  

  Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника  

  Одеська національна наукова бібліотека 

  Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 

  Державна науково-технічна бібліотека України 

  Державна бібліотека України для юнацтва 

  Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені  В.Г. 

Заболотного 

  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені   В.О. 

Сухомлинського 

  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека 


