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MEMBERSHIP OF UARA IN IFRRO 

 

IFRRO, the International Federation of Reproduction Rights Organisations, has one Provisional RRO 

member in Ukraine, the All-Ukrainian Public Organization “All-Ukrainian Authors Rights Agency” 

(UARA). UARA became a member of IFRRO in 2020. 

 

UARA has received accreditation by the Ukrainian government in 2020 for the collective management of 

reprographic reproduction and the resale right. It is the only CMO in Ukraine allowed to operate in these 

two fields. 

 

 

Anyone wishing to receive additional information about UARA’s involvement within IFRRO is invited to 

contact the IFRRO Secretariat.  

 

Yours faithfully,  

 

  

 

Caroline Morgan,              

Chief Executive and Secretary General,           

IFRRO              

To Whom It May Concern in the IFRRO Membership 

mailto:secretariat@ifrro.org


Переклад з англійської мови на українську мову 

[логотип Міжнародної федерації організацій 
 з репрографічних прав] 
 
вулиця Принц Роял 85 
1050 Брюссель  
БЕЛЬГІЯ 
 
Президент 
Йнгве СЛЕТТХОЛМ 
 
Виконавча директорка та головна 
секретарка 
Каролін МОРГАН 

 
Брюссель, 22 лютого 2021р. 

 
Членство ВААП у Міжнародній федерації організацій з репрографічних прав (IFRRO) 
 

IFRRO, Міжнародна федерація організацій з репрографічних прав, має одну 
організацію з репрографічних прав - члена (початкового етапу) з України – 
всеукраїнську громадську організацію «Всеукраїнське агентство авторських прав» 
(ВААП). ВААП набуло членства у 2020 році. 

ВААП отримало акредитацію у сферах обов’язкового колективного управління – 
репрографічне відтворення та права слідування відповідно до встановлених вимог 
українського законодавства у 2020 році. Це єдина організація колективного 
управління в Україні, уповноважена належним чином на діяльність у цих двох 
сферах.  
 

Всім, хто бажає отримати додаткову інформацію щодо участі ВААП в IFRRO, 
пропонується зв'язатися з Секретаріатом IFRRO. 
 
З повагою 

[підпис] 

Каролін МОРГАН 
Виконавча директорка та головна секретарка,  
IFRRO 
 
 
 
 
 

 

 
 

На вимогу щодо членства у  Міжнародній 
федерації організацій 
 з репрографічних прав (IFRRO) 
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