
Затверджено  

Протоколом № 17 Загальних зборів членів ГО «УААСП» 

від 15 грудня 2021 р. 

 

Попередні тарифи Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав» (далі – ГО «УААСП») щодо сфери: 

публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу 

аудіовізуальних творів (далі – Тарифи) 

Дані Тарифи розроблені відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» та Статуту ГО «УААСП». Дані Тарифи застосовуються до Користувачів, які здійснюють 

публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, які знаходяться 

в управлінні ГО «УААСП». 

1. Визначення 

Користувач - будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка здійснює публічне виконання Творів, що відповідно до Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» та Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав» вимагає отримання згоди від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи 

відрахування правовласникам;  

Дохід від прав (роялті) - грошові кошти, які отримує організація колективного управління від Користувачів як винагороду за використання об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав чи як відрахування на користь правовласників; 

Ліцензійний платіж – сплата доходу від прав (роялті) Користувачем згідно умов даних Тарифів та ліцензійного договору, укладеного між ГО «УААСП» та 

Користувачем; 

Твори - музичні недраматичні твори з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, які входять до каталогу 

ГО «УААСП»; 

Каталог ГО «УААСП» - сукупність творів, щодо яких правовласники, на основі договорів, надали ГО "УААСП" повноваження на колективне управління 

майновими правами безпосередньо або на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі, договорів про взаємне представництво інтересів 

/ договорів про представництво прав, а також управління якими надано ГО "УААСП" згідно законодавства – інформація щодо творів знаходиться на веб-сайті ГО 

"УААСП": www.uacrr.org.ua; 

Публічне виконання - подання творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як 

безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть 

бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час 

або в різних місцях і в різний час; 



Дохід Користувача - надходження (загальний дохід) Користувача, одержані з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне виконання музичних 

недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів (включаючи дохід від продажу квитків, дохід 

отриманий у результаті здійснення господарської діяльності, дохід від реклами, дотації, спонсорства, підписки та інші надходження). 

2. Категорії Користувачів 

Дані Тарифи застосовуються: 

2.1. до Користувачів, які організовують гастрольні заходи, концерти, фестивалі, змагання та інші заходи, під час яких здійснюється публічне 

виконання Творів; 

2.2.  до Користувачів, які під час проведення своєї господарської діяльності здійснюють публічне виконання Творів у закладах громадського 

харчування, в тому числі кафе, барах, ресторанах, їдальнях, піцеріях, кав’ярнях, підприємствах швидкого харчування, кулінаріях, закусочних 

та інших подібних закладах; 

2.3. до Користувачів, які під час проведення своєї господарської діяльності здійснюють публічне виконання Творів у закладах, які надають 

послуги з розміщення, в тому числі у готелях, мотелях, хостелах, санаторіях, домах відпочинку та інших подібних закладах; 

2.4.  до Користувачів, які під час проведення своєї господарської діяльності здійснюють публічне виконання Творів у закладах торгівлі, розваг, 

послуг та інших подібних закладах, в тому числі торгівельних центрах, магазинах, кіосках, спортивних комплексах, спа, ігрових кімнатах, 

квеструмах, барбершопах, перукарнях, салонах краси, бізнес-центрах, стоматологічних клініках, лікарнях, боулінг-клубах, більярдних клубах, 

парках відпочинку, ательє, хімчистках та інших подібних закладах, а також під час виставок, ярмарок, показів мод, вуличних шоу тощо. 

2.5.  до Користувачів, які під час проведення своєї господарської діяльності здійснюють публічне виконання Творів у танцювально-

розважальних закладах, в тому числі в нічних клубах, на дискотеках та подібних закладах. 

 

3. Тарифи, за якими сплачується Дохід від прав (роялті)  

 

3.1. Розмір Ліцензійного платежу для кожного Користувача встановлюються ліцензійним договором, укладеним між ГО «УААСП» та 

Користувачем, виходячи з тарифів, визначених даними Тарифами. 

3.2.  Тариф для категорії Користувачів, вказаної в пункті 2.1. даних Тарифів, складає 6 % від Доходу Користувача, зокрема від 

продажу квитків. Якщо вхід на гастрольний захід є безоплатним, то застосовується тариф у розмірі 3% від витрат Користувача на проведення заходу 

- грошових коштів, які витрачені Користувачем на організацію гастрольного заходу, в тому числі на оренду приміщення, обладнання, гонорар 

артистам, рекламу та інше.    

3.2.1 Ліцензійний платіж, який Користувач сплачує за один гастрольний захід, не може бути нижче наступних мінімальних сум в гривнях 

за один захід в залежності від середньої місткості приміщення/майданчика та середньої вартості квитка: 



 

Місткість 

майданчика 

до

додається за 

кожне наступне 

збільшення 

середньої 

вартості квитка 

на 100 гривень

кількість 

осіб до 99

від 100 до 

199

від 200 до 

299 

від 300 до 

399

від 400 до 

499

від 500 до 

599

від 600 до 

699

від 700 до 

799

від 800 до 

899

від 900 до 

999

від 1000 до 

1099

від 1100 до 

1199 в гривнях

100 150 450 750 1050 1350 1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 300

200 450 135 2250 3150 4050 4950 5850 6750 7650 8550 9450 10350 900

300 750 225 3750 5250 6750 8250 9750 11250 12750 14250 15750 17250 1500

400 1050 3150 5250 7350 9450 11550 13650 15750 17850 19950 22050 24150 2100

500 1350 4050 6750 9450 12150 14850 17550 20250 22950 25650 28350 31050 2700

600 1650 4950 8250 11550 14850 18150 21450 24750 28050 31350 34650 37950 3300

700 1950 5850 9750 13650 17550 21450 25350 29250 33150 37050 40950 44850 3900

800 2250 6750 11250 15750 20250 24750 29250 33750 38250 42750 47250 51750 4500

900 2550 7650 12750 17850 22950 28050 33150 38250 43350 48450 53550 58650 5100

1000 2850 8550 14250 19950 25650 31350 37050 42750 48450 54150 59850 65550 5700

1250 3375 10125 16875 23625 30375 37125 43875 50625 57357 64125 70875 77625 6750

1500 4125 12375 20625 28875 37125 45375 53625 61875 70125 78375 86625 94875 8250

1750 4875 14625 24375 34125 43875 53625 63375 73125 82875 92625 102375 112125 9750

2000 5625 16875 28125 39375 50625 61875 73125 84375 95625 106875 118125 129375 11250

2250 6375 19125 31875 44625 57375 70125 82875 95625 108375 121125 133875 146625 12750

2500 7125 21375 35625 49875 64125 78375 92625 106875 121125 135375 149625 163875 14250

2750 7875 23625 39375 55125 70875 86625 102375 118125 133875 149625 165375 181125 15750

3000 8625 25875 43125 60375 77625 94875 112125 129375 146625 163875 181125 198375 17250

3500 9750 29250 48750 68250 87750 107250 126750 146250 165750 185250 204750 224250 19500

4000 11250 33750 56250 78750 101250 123750 146250 168750 191250 213750 236250 258750 22500

4500 12750 38250 63750 89250 114750 140250 165750 191250 216750 242250 267750 293250 25500

5000 13500 40500 67500 94500 121500 148500 175500 202500 229500 256500 283500 310500 27000

6000 16500 49500 82500 115500 148500 181500 214500 247500 280500 313500 346500 379500 33000

7000 19500 58500 97500 136500 175500 214500 253500 292500 331500 370500 409500 448500 39000

8000 22500 67500 112500 157500 202500 247500 292500 337500 382500 427500 472500 517500 45000

9000 25500 76500 127500 178500 229500 280500 331500 382500 433500 484500 535500 586500 51000

10000 28500 85500 142500 199500 256500 313500 370500 427500 484500 541500 598500 655500 57 000

за кожні 

наступні 

5000 

відвідувачів

3000 9000 15000 21000 27000 33000 39000 45000 51000 57000 63000 69000 57 000

Середня вартість квитка, грн.

ліцензійний платіж в гривнях за кожний захід



 

3.2.2. У разі, якщо кількість відвідувачів перевищує 10 000 осіб, то до ліцензійного платежу, передбаченого таблицею у п. 3.2.1. даних Тарифів для місткості 10 000 

осіб додається спочатку ліцензійний платіж за кожні наступні 5000 осіб відповідно до середньої вартості квитка. Якщо середня вартість квитка перевищує 1200 

гривень, плата за кожні наступні 5000 осіб додається за середньою вартістю квитка розміром у 1200 гривень. Якщо середня вартість квитка перевищує 1200 гривень, 

то до ліцензійного платежу, розрахованого для відповідного майданчика з урахуванням максимальної місткості майданчика,  додається 57 000 грн. за кожне 

наступне збільшення середньої вартості квитка на 100 гривень. 

3.2.3. Якщо неможливо встановити кількість відвідувачів на відкритих майданчиках, то рахується 3 відвідувача на 2 м2.  

3.2.4. Якщо Користувач не надав належним чином документально оформлену інформацію щодо кількості відвідувачів, то для розрахунку ліцензійного платежу 

застосовується максимальна місткість майданчика/приміщення. У разі, якщо Користувач надав достовірну та належним чином документально оформлену 

інформацію про кількість відвідувачів протягом 14 календарних днів з дня проведення заходу, то для розрахунку ліцензійного платежу застосовується інформація, 

надана Користувачем. 

3.2.5. Якщо Користувач протягом 14 календарних днів з дня проведення заходу надав належним чином оформлену достовірну інформацію про дохід від продажу 

квитків, то для розрахунку ліцензійного платежу застосовується інформація, надана Користувачем.  

3.2.6. Середня вартість квитка розраховується як сума вартості всіх категорій (типів, видів) вартості квитків поділена на кількість таких категорій (типів, видів) 

вартості квитків. 

3.3. Тарифи для Користувачів категорії, вказаної в пункті 2.2. даних Тарифів, складають: 

Вид використання Кількість посадкових місць Ліцензійний платіж за місяць, грн. 

Їдальні, підприємства 

швидкого харчування, 

кулінарії, закусочні та інші 
подібні заклади 

Кафе, бари, паби, піцерії, 

кав’ярні та інші подібні 

заклади 

Ресторани та інші подібні 

заклади 

Публічне виконання Творів 

за допомогою технічних 
засобів 

Не більше 19 199,50 228,00 239,40 

20-39 306,00 351,00 369,00 

40-59 495,00 570,00 600,00 

60-79 896,00 1036,00 1092,00 

80-99 1116,00 1296,00 1368,00 

100-119 1320,00 1540,00 1628,00 

120-139 1885,00 2210,00 2340,00 

140-159 2100,00 2475,00 2625,00 

160-179 2295,00 2720,00 2890,00 

180-199 2470,00 2945,00 3135,00 

Більше 200 2470,00 + 125 грн. за кожні 

наступні 10 посадкових 
місць 

2945,00 + 1500 грн. за кожні 

наступні 10 посадкових 
місць 

3135,00 + 160 грн. за кожні 

наступні 10 посадкових 
місць  



Публічне виконання Творів 
за допомогою системи 

караоке 

Додатково до ліцензійного 
платежу, визначеного вище 

 
+ 260 грн. 

 
+ 530 грн. 

 
+ 795 грн. 

Публічне виконання Творів 

шляхом живого виконання з 
безкоштовним входом 

Додатково до ліцензійного 

платежу, визначеного вище. 
Коефіцієнт застосовується 

шляхом множення. 

X1 1.2 X 1.3 X 1.5 

Публічне виконання Творів 
шляхом живого виконання з 

платним входом 

Додатково до ліцензійного 
платежу, визначеного вище. 

 
Розраховується згідно пункту 3.2. даних Тарифів 

 

Залежно від розташування категорії Користувачів, вказаних в пункті 2.2. даних Тарифів, застосовується понижуючий коригуючий коефіцієнт: 

Кількість мешканців в населеному пункті Коригуючий коефіцієнт 

Більше 1 000 000 1 

від 500 000 до 999 999  0,9 

від 100 000 до 499 999 0,8 

Менше, ніж 100 000 0,7 

 

Коефіцієнт застосовується шляхом множення відповідного коефіцієнту на відповідний повний Ліцензійний платіж. 

 

3.4. Тарифи для Користувачів категорії, вказаної в пункті 2.3. даних Тарифів, складають: 

 

Вид використання Кількість номерів Ліцензійний платіж за місяць, грн. 

0-2 зірки закладу 

Користувача 

3-4 зірки закладу  

Користувача 

5 зірок закладу 

Користувача 

Публічне виконання Творів за 

допомогою технічних засобів 

1-20 400,00 440,00 480,00 

21-200 400,00 + 20,00 грн. за 
кожний додатковий номер 

440, 00 грн + 22 грн. за 
кожний додатковий номер 

480,00 + 24 грн. за кожний 
додатковий номер 

Більше 200 3 600,00 грн. +18 грн. за 

кожний додатковий номер 

4 400,00 + 20,00 грн. за 

кожний додатковий номер 

4 800,00 + 22 грн. за 

кожний додатковий номер 

Публічне виконання Творів за 
допомогою технічних засобів в 

загальних приміщеннях (стійка 

 
 

3,5 грн. за м2 

                                                             
1 Х – знак множення.  



реєстрації, лоббі, хол, коридор, 
ліфт і т.д.) 

Публічне виконання Творів у 

приміщеннях громадського 

харчування, які знаходяться на 
території готелів, санаторіїв, домів 

відпочинку 

 

 

Розраховується згідно пункту 3.3. даних Тарифів 

 

Залежно від розташування категорії Користувачів, вказаних в пункті 2.3. даних Тарифів, застосовується понижуючий коригуючий коефіцієнт: 

Кількість мешканців в населеному пункті Коригуючий коефіцієнт 

Більше 1 000 000 1 

від 500 000 до 999 999  0,9 

від 100 000 до 499 999 0,8 

Менше, ніж 100 000 0,7 

 

Коефіцієнт застосовується шляхом множення відповідного коефіцієнту на відповідний повний Ліцензійний платіж. 

 

3.5.  Тарифи для Користувачів категорії, вказаної в пункті 2.4. даних Тарифів, складають: 

 

Публічне виконання Творів 

за допомогою механічних 

засобів 

Площа закладу Щомісячний платіж, грн. 

В торгівельних центрах, магазинах, 
шопінг-молах, ательє, шоурумах, 

хімчистках, бізнес-центрах, 

стоматологічних клініках, банках, 
страхових компаніях, автозаправних 

станціях та інших зонах 

обслуговування клієнтів 

До 100 м2 150,00 грн. 

Від 101 – 250 м2 150,00 грн. + 1.25 грн за кожний 1 м2 понад 100 м2 

Від 251 – 750 м2 350,00 грн. + 1.00 грн. за кожний 1 м2 понад 250 м2 

Від 751- 1500 м2 850,00 грн. + 0.75 грн. за кожний 1 м2 понад 750 м2 

Від 1501 – 2500 м2 1400,00 грн. + 0.50 грн. за кожний 1 м2 понад 1500 м2 

Від 2501 – 5000 м2 1900,00 грн. + 0.35 грн. за кожний 1 м2 понад 2500 м2 

Понад 5001 м2 3850,00 грн + 0.25 грн за кожний 1 м2 понад 5000 м2 

В перукарнях, барбершопах, салонах 

краси, спа, косметичних салонах, 

соляріях, спортивних комплексах, 
фітнес-центрах, саунах та інших 

подібних закладах 

 

До 100 м2 175,00 грн. 

Від 101 – 250 м2 175,00 грн. + 1.50 грн за кожний 1 м2 понад 100м2 

Від 251 – 750 м2 400,00 грн. + 1.25 грн. за кожний 1 м2 понад 250 м2 

Від 751- 1500 м2 1025,00 грн. + 1.00 грн. за кожний 1 м2 понад 750 м2 

Від 1501 – 2500 м2 1775,00 грн. + 0.75 грн. за кожний 1 м2 понад 1500 м2 

Від 2501 – 5000 м2 2525,00 грн. + 0.50 грн. за кожний 1 м2 понад 2500 м2 

Понад 5001 м2 3775,00 грн + 0.25 грн за кожний 1 м2 понад 5000 м2 

В залах гри в боулінг, більярд, кібер-
спортивних клубах, квест-кімнатах, 

розважально-ігрових зонах, 

До 100 м2 225,00 грн. 

Від 101 – 250 м2 225,00 грн. + 2.00 грн за кожний 1 м2 понад 100 м2 

Від 251 – 750 м2 525,00 грн. + 1.75 грн. за кожний 1 м2 понад 250 м2 



розважальних парках, парках 
відпочинку, аквапарках, скейт-парках, 

школах танцю та інших подібних 

закладах 

Від 751- 1500 м2 1400,00 грн. + 1.50 грн. за кожний 1 м2 понад 750 м2 

Від 1501 – 2500 м2 2525,00 грн. + 1.25 грн. за кожний 1 м2 понад 1500 м2 

Від 2501 – 5000 м2 3775,00 грн. + 1.00 грн. за кожний 1 м2 понад 2500 м2 

Понад 5001 м2 6275,00 грн + 0.25 грн за кожний 1 м2 понад 5000 м2 

 

Публічне виконання Творів за 

допомогою механічних засобів 

Кількість днів  Ліцензійний платіж, грн 

На виставках, ярмарках, показах мод, 
вуличних шоу та інших подібних 

заходах  

За 1 день   375 грн. 

 

Залежно від розташування категорії Користувачів, вказаних в пункті 2.4. даних Тарифів, застосовується понижуючий коригуючий коефіцієнт: 

 

Кількість мешканців в населеному пункті Коригуючий коефіцієнт 

Більше 1 000 000 1 

від 500 000 до 999 999  0,9 

від 100 000 до 499 999 0,8 

Менше, ніж 100 000 0,7 

 

Коефіцієнт застосовується шляхом множення відповідного коефіцієнту на відповідний повний Ліцензійний платіж. 

 

3.6. Тарифи для Користувачів категорії, вказаної в пункті 2.5. даних Тарифів, складають: 

 

Публічне виконання Творів Площа приміщення Щомісячний платіж, грн. 

Публічне виконання 

шляхом використання 

технічних засобів 

До 100 м2 3000,00 грн. 

Від 101 – 250 м2 3000,00 грн. + 28 грн за кожний 1 м2 понад 100 м2 

Від 251 – 750 м2 7200,00 грн. + 26.00 грн. за кожний 1 м2 понад 250 м2 

Понад 750 м2 20 200,00 грн. + 24.00 грн. за кожний 1 м2 понад 750 м2 

Публічне виконання 

шляхом живого виконання 

  

                                               Розраховується згідно пункту 3.2. даних Тарифів 

 

Залежно від розташування категорії Користувачів, вказаних в пункті 2.5. даних Тарифів, застосовується понижуючий коригуючий коефіцієнт: 

Кількість мешканців в населеному пункті Коригуючий коефіцієнт 

Більше 1 000 000 1 

від 500 000 до 999 999  0,9 




