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Провайдер надає послуги з:   
 
• доступу до мережі; 
• розміщення інформації в мережі; 
• передачі інформації по мережі. 



Інтернет-провайдер: 

не ініціює передачу та розповсюдження інформації; 

не визначає зміст інформації, що передається; 

не впливає на вибір користувача/отримувача інформації; 

Підстава запровадження інституту відповідальності провайдерів за порушення 
третіми особами авторських та суміжних прав правовласників – наявність 
організаційно-технічних можливостей впливати на стан інформаційних відносин в 
мережі.  

зберігає інформацію у межах певного часу, які визначаються 
стандартами та протоколами. 



Провайдер не несе 
відповідальність за 
всі дії користувачів 
в Інтернеті. 

Світові моделі 

Провайдер відповідає 
за порушення 
авторських та суміжних 
прав в мережі, якщо не 
дотримуються умови 
звільнення його від 
відповідальності. 

Провайдер несе повну 
відповідальність за 
порушення авторських та 
суміжних прав в мережі, 
незалежно від його 
обізнаності про 
порушення ними 
авторських та суміжних 
прав третіх осіб. 

Україна 

США, ЄС Китай 



Оператор  
здійснює діяльність у сфері 
телекомунікацій з технічного 
обслуговування та експлуатації 
телекомунікаційних мереж - Закон України 
«Про телекомунікації».  

Постачальник послуг хостингу1 

суб’єкт телекомунікацій, який надає послуги 
зберігання інформації та забезпечення доступу до 

неї через Інтернет 

Провайдер   
здійснює діяльність у сфері телекомунікацій 
без права на технічне обслуговування та 
експлуатацію телекомунікаційних мереж і 
надання в користування каналів електрозв'язку 
- Закон України «Про телекомунікації».  

1«Хостинг» (англ. hosting) – послуга щодо надання обчислювальних потужностей для розміщення інформації 
на сервері, що постійно перебуває в мережі (зазвичай в Інтернет).  

Ким є постачальник  
послуг хостингу? 



Стаття 521 ЗУ «Про 
авторське право і 
суміжні права»  

Механізми припинення і запобігання 
порушенням авторського права і (або) 

суміжних прав в Інтернеті 

Стаття 522 ЗУ «Про 
авторське право і 
суміжні права»  

шляхом видалення інформації, 
що порушує авторське право і 
(або) суміжні права, або 
унеможливлення доступу до 
цієї інформації. 

отримання інформації від 
власника веб-сайту та 
постачальника послуг 
хостингу для ідентифікації 
користувача або власника веб-
сайту, на якому порушено 
авторські або суміжні права. 



1 

Суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав (далі – САП) може звернутися до власника 
веб-сайту із скаргою, яка містить вимогу щодо видалення або унеможливлення доступу до 
інформації, яка на його думку (!) порушує його авторські і/або суміжні права. 

2 

 

Власник веб-сайту (далі – ВВС) невідкладно, але не пізніше ніж через 24 години з моменту 
отримання від САП або його уповноваженого представника скарги видаляє або 
унеможливлює доступ до інформації, щодо якої отримано скаргу. 

 

3 

 

ВВС невідкладно, але не пізніше ніж через 24 години з моменту вжиття цих заходів, інформує 
про це САП або його уповноваженого представника та користувача веб-сайту, який розмістив 
інформацію, електронною поштою. 

 

4 

 

Користувач веб-сайту має право звернутися електронною поштою до ВВС, з мотивованою 
заявою про відсутність заявленого порушення авторського права і (або) суміжних прав, 
вимагаючи відновлення доступу до інформації. 

 

5 

 

ВВС надсилає заяву користувача веб-сайту про відсутність заявленого порушення 
авторського права САП негайно, але не пізніше 24 годин. 

 

6 

 

ВВС відновлює доступ до інформації у строк від 10 до 14 робочих днів з моменту надсилання 
копії заяви користувача веб-сайту САП або його уповноваженому представнику, якщо 
протягом цього строку САП не підтвердить документально ініціювання судового провадження 
з метою забезпечення захисту свого авторського права і (або) суміжних прав. 

 



власник веб-сайту не надав контактну інформацію щодо 
ВВС та ППХ або перебуває за межами України; 

власник веб-сайту не вжив необхідних заходів щодо 
видалення або унеможливлення доступу  до 
інформації протягом 24 годин.  



Встановлено вимоги до змісту скарги (у випадку 
невідповідності скарга вважається неподаною); 

В електронній формі з накладенням електронного 
цифрового підпису; 

Момент отримання ВВС або ППХ -  дата та час 
відправлення електронною поштою скарги або заяви 
з накладенням на неї електронного цифрового підпису.  



інформація, що порушує авторське 
право і (або) суміжні права, 
визначається за розсудом 
заявника; 

на момент надсилання скарги від 
заявника не вимагається 
підтвердження авторського або 
суміжного права на об’єкт, який 
використовується на веб-сайті іншої 
особи. 



розмістити інформації на веб-сайті, яка ідентифікує ВВС 
або ППХ з метою надіслання скарг та заяв 
(найменування, місцезнаходження, контактна 
інформація, інформацію про реєстрацію ВВС або ППХ 
як юридичної особи у державі місцезнаходження;  

створити і підтримувати електронну базу даних з 
інформацією, що порушує авторське право і (або) 
суміжні права і яка була видалена або доступ до якої 
було унеможливлено, а також про повторних 
порушників, що розміщували таку інформацію; 

розмістити правила щодо протидії повторним 
порушенням авторського права і (або) суміжних прав. 



За повторні дії протягом року – штраф від 
1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Адміністративна відповідальність (ст. 16417 та ст. 16418) за:  

Покарання: 

(1) невжиття заходів щодо припинення порушення 
авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет; 
та  

(2) порушення правил розміщення інформації, що 
ідентифікує власника веб-сайту або постачальника послуг 
хостингу. 

Штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 



ВВС та ППХ не несе відповідальності, якщо: 

він своєчасно коли він видаляє або унеможливлює 
доступ до інформації, щодо якої отримано скаргу; 

вживає заходів, необхідних для запобігання 
порушенням авторського права і (або) суміжних прав в 
Інтернеті. 

Directive on electronic commerce 2000   
 
Постачальник послуг звільняється від відповідальності  за  передану  інформацію 
при умові, що постачальник:   
    
a) не є ініціатором передачі;      
b) не обирає одержувача передачі; та      
c) не обирає чи не змінює інформацію, що міститься в передачі.  



http://www.lcfgroup.com.ua/

