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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 

Ватажок Валерій Юрійович, вул. Шевченка, 21, с. Заріг, Лубенський р-н, Полтавська обл., 

37740 
(повне ім’я автора, адреса) 

заявка від 17 січня 2022 р. № c202200342 

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

Комп'ютерна програма «Розробка інформаційного онлайн-сервісу моніторингу 

розважальних заходів на основі фреймворку Laravel»; Ватажок Валерій Юрійович, Мамчур 

Дмитро Григорович 
(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. 

 

 

 
  

Генеральний директор Андрій КУДІН 
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Оригіналом цього документа є електронний документ з ідентифікатором: 

CR0142040222 
Для отримання оригіналу документа необхідно: 

1. Перейти за посиланням: https://sis.ukrpatent.org 

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 № 111628 

Вик. Герасименко О. В. 

Тел. 494-06-64 

https://sis.ukrpatent.org/

