
 
 

МЕМОРАНДУМ 
про співпрацю у сфері захисту прав інтелектуальної власності  

 
м. Київ                                                                                                                                      «17» січня 2018 року 

 
Громадська спілка «ІНІЦІАТИВА ЧИСТЕ НЕБО» (надалі - Спілка), в особі директора 

Федорової Катерини Сергіївни, яка діє у відповідності до Статуту Спілки з одного боку та 
Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (надалі - Партнер), в особі Директора Новак 
Анни Олегівни, діючої на підставі Статуту з іншого боку, надалі при згадуванні разом 
«Сторони», домовились про укладення даного Меморандуму про співпрацю у сфері захисту 
прав інтелектуальної власності (надалі – «Меморандум») щодо наступного: 

 
1. Мета і предмет Меморандуму 

1.1. Підписанням даного Меморандуму Спілка, метою діяльності якої є ведення аналітичної, 
дослідницької, організаційної, науково-освітньої, просвітницької та культурної 
діяльності в Україні, спрямованої на захист прав інтелектуальної власності та розвиток 
споживання ліцензійного контенту в Україні та світі, і Партнер, який є Об’єднанням 
юридичних осіб, чия діяльність спрямована, зокрема, на захист прав інтелектуальної 
власності), домовилися консолідувати свої зусилля на виявленні порушень прав 
інтелектуальної власності та боротьбі з такими порушеннями. 
 

2. Напрямки співпраці 
2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю у 

сфері захисту прав інтелектуальної власності від порушень, у тому числі, але не 
виключно від: 

2.1.1. Піратства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, фінансування 
піратства; 

2.1.2. Плагіату; 
2.1.3. Кардшейрінгу; 
2.1.4. Порушення провайдерами телекомунікаційних послуг авторського і 

(або) суміжних прав; 
2.1.5. Вчинення будь-яких дій, які відповідно до законодавства визнаються 

порушенням прав інтелектуальної власності; 
2.1.6. Вчинення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної 

власності; 
2.1.7. Вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові 

права та майнові права суб’єктів інтелектуальної власності; 
2.1.8. Інших порушень прав інтелектуальної власності, передбачених 

законодавством. 
 

3. Організація співпраці 
3.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів, зокрема, але 

не виключно: 
3.1.1. Розробляють та затверджують плани спільних заходів і забезпечують їх 

ефективну реалізацію;  
3.1.2. Розробляють та впроваджують спільні стратегії; 
3.1.3. Здійснюють моніторинг на предмет виявлення нелегального 

розміщення контенту; 
3.1.4. Здійснюють моніторинг рекламних оголошень на ресурсах, що 

порушують права інтелектуальної власності; 
3.1.5. Організовують та проводять тренінги щодо прав інтелектуальної 

власності; 
3.1.6. Проводять зустрічі, заходи та організовують робочі групи з 

опрацювання конкретних питань, проблем в сфері захисту прав 
інтелектуальної власності; 
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3.1.7. Розробляють та організовують інформаційні кампанії, направлені на 

підвищення рівня знань та правосвідомості громадськості і споживачів 
у сфері захисту прав інтелектуальної власності; 

3.1.8. Організовують та впроваджують інформаційні кампанії направлені на 
висвітлення конкретних правопорушень щодо прав інтелектуальної 
власності та привернення до таких порушень уваги правоохоронних 
органів і громадськості в цілому; 

3.1.9. В інший узгоджений Сторонами та спрямований на плідну взаємодію 
спосіб сприяють захисту прав інтелектуальної власності від порушень. 

3.2. Сторони домовилися, що цим Меморандумом визначені загальні напрямки партнерства 
і у разі необхідності впровадження конкретних проектів чи стратегій Сторони 
укладають відповідний Додаток до цього Меморандуму. 
 

4. Консультування та обмін інформацією 
4.1. Сторони інформуватимуть і консультуватимуть одна одну з питань спільних інтересів, 

пов'язаних з реалізацією положень цього Меморандуму. 
4.2. Сторони узгоджуватимуть дії, пов’язані з напрямками співпраці, проводитимуть обмін 

інформацією та даними, а також забезпечуватимуть розповсюдження інформації та 
даних в спільних інтересах. 

4.3. Сторони можуть скликати зустрічі у відповідні строки для узгодження, обговорення, 
перегляду заходів, які мають бути здійснені відповідно до Меморандуму, Додатків до 
нього та планувати подальші дії. 

4.4. Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних 
заходів для забезпечення ефективності ділових зв'язків, сприяти розвитку та 
забезпечення досягнення зазначених в Меморандумі цілей. 

4.5. Сторони зобов'язуються користуватися та обмінюватися інформацією в межах даного 
Меморандуму в узгоджених форматах та відповідно до чинного законодавства України. 

4.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність будь-якої інформації та даних, які 
надаються кожною із Сторін у зв’язку із виконанням цього Меморандуму. 

 
5. Прикінцеві положення 

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання та укладається строком на 
п’ять років. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний п’ятирічний 
термін, якщо жодна зі Сторін за два місяці до припинення дії Меморандуму письмово не 
повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію. 

5.2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, 
письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за три місяці. 

5.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі 
Меморандуму і не завершено протягом терміну його дії, продовжуються і завершуються 
згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли 
завершити ці заходи неможливо. 

5.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою 
згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною. 
 

Від Громадської спілки 
 «ІНІЦІАТИВА ЧИСТЕ НЕБО» 

Від асоціації 
 «Телекомунікаційна палата України» 

 
  

Директор Федорова К.С.              Директор Новак А.О. 
 


