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Р І Ш Е Н Н Я 

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР 

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» розглянуло заяву 

Чудак Роман Андрійович, пров. Затишний, 5 А, м. Вінниця, 21008 
(повне ім’я автора, адреса)

заявка від 23 червня 2022 р. № c202202596 

про реєстрацію авторського права на твір і прийняло рішення зареєструвати авторське право на твір 

Монографія «Сучасні кормові добавки у годівлі птиці»; Чудак Роман Андрійович, 

Побережець Юлія Миколаївна, Шпаковська (Льотка) Галина Іванівна, Купчук Ігор 

Миколайович 
(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 на твір відповідно до пункту 20 Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються 

права автора на твір, затвердженого постановою 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. 
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