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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(У КРПАТ ЕНТ)

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

вул. Глазунова, буд. 1. м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06 
Е-таі1: оГГісе(йикграіст огк. саі'гт: уаучу,икграіепі.оге. код згідно з ЄДРПОУ 31032378

11 листопада 2021 р. №007837/АП/21 На № ____________в і д ____________

Телекало Н.В.

вул. Сонячна, 3, к. 2605, м. Вінниця, 
Вінницька обл., 21008

Стосовно реєстрації авторського права 
на твір за заявкою № с202107756

Відповідно до статті 4 і Закону України «Про авторське право і суміжні 
права» надсилаємо Вам рішення про реєстрацію авторського права на твір за 
заявкою с202107756 від 28 жовтня 2021 р. та свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір № 109320 від 11 листопада 2021 р.

Додаток: зазначене на 2 арк.

Начальник управління Святослав ЛЯЩЕНКО

Вик. Ромаиова Н. П. 
Тел. +38(044)498-3856 223мт»36іЗП2а2«2НІ«і11112І
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ в л а с н о с т і»

(УКРПАТЕНТ)

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06 
Е-шаі1: оПісе(а;икп)аїепі.огц. саітг: цлууу.икгоаіепі.огц. код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» розглянуло заяву 
Телекало Наталія Валеріївна, нров. Лєрмонтова, 17, м. Вінниця, Вінницька обл., 21020______

(повне ім'я автора, адреса)

заявка від 28 жовтня 2021 р. №  с202107756
про реєстрацію авторського права на твір і прийняло рішеїпія зареєструвати авторське право на твір 
Монографія «Перспективи використання кукурудзи для енергоефективного та 
екологобезпечного розвитку сільських територій»; Калетнік Григорій Миколайович, 
Паламарчук Віталій Дмитрович, Гончарук Інна Вікторівна, Ємчик Тетяна Вікторівна, 
Телекало Наталія Валеріївна_________________________________________________________________

(вид. повна, скорочена (за наявності) назва твору, повне ім'я, псевдонім (за наявності) автора (ів))

Внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та видача 
свідоцтва будуть здійснені за умови сплати збору за оформлення і видачу свідоцтва про реєстрацію авторського 
права па твір відповідно до пункту 20 Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються 
права автора на твір, затвердженого постаповою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р, № 1756 «Про 
державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».

Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір 
Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» не одержало документ про сплату збору 
за оформлення і видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що 
підтверджує право на звільнення від сплати зазначеного збору, заявка вважається відхиленою і реєстрація 
авторського права та публікація відомостей про реєстрацію Державним підприємством «Український інститут 
інтелектуальної власності» не проводиться.



НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ДЕРЖ АВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

Оригіналом цього документа є електронній документ з ідентифікатором:

СК0139111121
Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Перейти за посиланням: НПрз://5І§.икграІеп1.огй 

2 Обрати пункт меню «СЕРВІСИ» «Отримати оригінал документу».

3. Вказати ідентифікатор документу та натиснути на кнопку «Завантажити».

Цей ідентифікатор є конфіденційною інформацією, 
не повідомляйте його нікому

Свідоцтво №  109320
Вик. Романова Н. П. 
Тел. +38(044)498-3856


