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Прокуратурою області розглянуто Ваш запит, який надійшов 19.06.2014 
з Генеральної прокуратури України про надання інформації щодо 
забезпечення дотримання законності у сфері захисту прав інтелектуальної 
власності та з інших питань. 

Повідомляю, що органами прокуратури області упродовж 2013-2014 
років проводилися перевірки стану додержання законодавства у сфері 
ліцензійного програмного забезпечення в територіальних органах місцевого 
самоврядування, у ході яких в окремих з них виявлені порушення вказаного 
законодавства. 

Зокрема, встановлені порушення вимог Закону України «Про авторське 
право і суміжні права», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах 
виконавчої влади», в частині використання прикладних комп'ютерних 
програм без укладення ліцензійних угод. 

Аналогічні перевірки проведені в територіальних відділах Державної 
виконавчої служби та Держземагентства. 

За результатами перевірок прокурорами внесені подання про усунення 
виявлених порушень, причин та умов, що їм сприяли, які розглянуті та 
задоволені. 

Крім того, прокурорськими перевірками виявлені порушення у сфері 
додержання вимог Закону України «Про розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз 
даних». 
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Так, були виявлені факти установлення та використання окремими 
суб'єктами господарювання таких програм як «СогеШгалу», «Аиіосасі», 
«Ріпегеасіег», тощо без укладення ліцензійних угод з їх правовласниками. 

За наслідками перевірки розпочато кримінальні провадження за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.176 КК 
України. 

Кім того, виявлено факт використання суб'єктом підприємницької 
діяльності неліцензійного програмного забезпечення (комп'ютерних 
програм), тобто в порушення вимог ст. ст. 41, 54 Конституції України, 
ст.ст. 443, 445 ЦК України, ст.ст. 15, 32 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права». 

За наслідками перевірки розпочато кримінальне провадження за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.176 КК 
України. 

Загалом, упродовж 2013-2014 років за результатами проведених 
перевірок органами прокуратури області розпочато 30 кримінальних 
проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності та внесено 71 подання керівникам органів 
державної влади та органів державного контролю про усунення виявлених 
порушень законодавства з цих питань, причин та умов, що їм сприяли. 

Органами прокуратури області нагляд за додержанням законів у сфері 
захисту прав інтелектуальної власності здійснюється відповідно до ст.ст. 19, 
20, 21 Закону України «Про прокуратуру». На даний час заходи щодо 
перевірки конкретних суб'єктів відносин у цій сфері не планувалися. 

Одночасно повідомляю, що статистичною звітністю форми № П «Про 
роботу прокурора» упродовж 2013 та 2014 років не передбачено 
виокремлення прокурорських перевірок щодо додержання законів з питань 
захисту інтелектуальної власності, а тому надати статистичні звіти за 
запитувані періоди не представляється можливим. 

Старший прокурор прокуратури області 
з питань забезпечення доступу до публічної 
інформації 


