












от:Бабак А.В. <babak@rada.gov.ua>
Кому:Александр Човган <oleksandr.chovhan.airpu@gmail.com>
дата:14 июля 2016 г., 14:59
тема:Re: Спільне звернення громадських організацій

отправлено через:rada.gov.ua

Шановні заявники!
 

У відповідь на Ваш лист щодо законопроекту Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у 
мережі Інтернет № 4629 дозвольте проінформувати Вас про таке. Розуміючи 
необхідність запровадження дієвого і прозорого механізму припинення 
порушень авторського права та суміжних прав, при цьому, я поділяю Вашу 
позицію, щодо недопустимості порушення прав та інтересів осіб.

Тому, Ваші позиція, зауваження та аргументи щодо законопроекту № 4629 
будуть враховані при формуванні позиції фракції Політичної партії 
«Об’єднання «Самопоміч» щодо цього законопроекту

 

З повагою
народний депутат України

 

А.В. Бабак



от:Dobrodomov Dmytro <Dobrodomov.Dmytro@rada.gov.ua>
Кому:Александр Човган <oleksandr.chovhan.airpu@gmail.com>
дата:2 июня 2016 г., 10:09
тема:Re: Спільне звернення громадських організацій

отправлено через:rada.gov.ua

Доброго дня! Дякуємо за Ваш лист! Даний законопроект дійсно містить 
багато норм, які обмежують свободу слова.
Прес-служба
 
From: Александр Човган
Sent: Saturday, May 28, 2016 5:44 PM
To: Dobrodomov.Dmytro@rada.gov.ua
Subject: Спільне звернення громадських організацій

mailto:Dobrodomov.Dmytro@rada.gov.ua
mailto:oleksandr.chovhan.airpu@gmail.com


от:N.Deputat <deputat@rada.gov.ua>
Кому:Александр Човган <oleksandr.chovhan.airpu@gmail.com>
дата:30 мая 2016 г., 11:40
тема:Re: Спільне звернення громадських організацій

отправлено через:rada.gov.ua

Шановний Олександре Юрійовичу!
Підтримую Вашу позицію та аргументацію щодо неї.
 
З повагою Володимир Литвин
30.05.2016



  

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
Герега Олександр Володимирович 

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, тел. 044-255-28-25, ф. 044-255-33-23
e-mail: Hereha.Oleksandr@rada.gov.ua 

Вих. №224-07/390 від «04» липня 2016 р.

Голові ради директорів 
Асоціації «Незалежні 
Регіональні Видавці України»,
голові громадської ради 
Держкомтелерадіо України
Човгану О.Ю.

Шановний виборці !

Уважно розглянувши Ваше спільне звернення громадських організацій
від 09.06.2016 р. щодо необхідності захисту авторських прав та забезпечення
свободи  слова  в  Україні,  повідомляю,  що  Ваше  питання  дуже  важливе  та
потребує  додаткових  консультацій  і  обговорень,  тому  лист  був  переданий
мною  до  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  свободи  слова  та
інформаційної політики:

Голова Комітету - Сюмар Вікторія Петрівна.
Секретаріат:
Козлов Микола Вікторович - завідувач секретаріату
Тел: (044) 255-95-05, (044) 255-95-26
Ел. пошта: kozlov-m@rada.gov.ua 
Гриценко Федір Володимирович - заступник завідувача секретаріату
Тел: (044) 255-95-30

З повагою,
народний депутат України

О. В. Герега

mailto:kozlov-m@rada.gov.ua
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от:Kuprii V.M. <Kuprii.Vitalii@rada.gov.ua>
Кому:Александр Човган <oleksandr.chovhan.airpu@gmail.com>
дата:1 июня 2016 г., 16:48
тема:Re: Спільне звернення громадських організацій

отправлено через:rada.gov.ua

Шановний Олександре Юрійовичу! 
 
Я підтримую Вашу позицію, викладену в спільному зверненні Асоціації 
«Незалежні Регіональні Видавці України», Української асоціації видавців 
періодичної преси, Національної спілки журналістів України, Комісії з 
питань науки та ІТ, Профспілки працівників культури України, ВБФ 
«Журналістська ініціатива», ГО «Східноєвропейський Інститут проблем 
медіа», ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників», Асоціації 
правовласників та постачальників контенту, ГО «Детектор медіа», 
Федерації роботодавців медійної галузі, МГО «Асоціація «Новомедіа» про 
неприпустимість блокування сайтів без рішення суду. 
 
Вважаю, що лише суд може ухвалювати рішення про блокування доступу 
до веб-сайтів та не буду підтримувати законопроект № 4629 під час 
голосувань на пленарних засіданнях Верховної Ради.
 
З повагою,
Віталій Купрій

Народний депутат України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

www.facebook.com/vitaliy.
http://kuprii.info/uk-UA/
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