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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 
Коваль Тетяна Ігорівна, вул. Грушевського, 13, кв. 111, м. Полтава, 36000__________________

(повне ім 'я автора, адреса)

заявка від 20 вересня 2021 р. № с202106556
про реєстрацію авторського права на твір і прийняло рішення зареєструвати авторське право на твір
Науковий твір «Предиктори прогресування та прогнозування розвитку СНІД- 
індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні 
антиретровірусної терапії»; Коваль Тетяна Ігорівна, Марченко Олена Геннадіївна, 
Дубинська Галина Михайлівна, Сизова Людмила Михайлівна, Ізюмська Олена 
Михайлівна, Боднар Вадим Анатолійович, Котелевська Тетяна Михайлівна, Прийменко 
Наталія Олегівна, Лимаренко Ніна Петрівна_______________________________________________

(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.

Г. в.о. Генер^<і^ог4»1г^^кгора  ̂ Петро ІВАНЕНКО
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про реєстрацію авторського права на твір

№ 108680

Науковий гвір «Предиктори прогресування та прогнозування розвитку СНІД- 
індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні 
антиретровірусної терапії»

(вид, наш а гвор>)

А в т о р и  Коваль Тетяна Ігорівна, Марченко Олена Геннадіївна, Дубинська 
Галина Михайлівна, Сизова Людмила Михайлівна, Ізюмська Олена 
Михайлівна, Боднар Вадим Анатолійович, Котелевська Тетяна Михайлівна, 
Прийменко Наталія Олегівна, Лимаренко Ніна Петрівна

(повне ім'я, псевдонім (та наявності))

Дата реєс грації 18 жовтня 2021 р

Т.в.о. Генерального директора 
Державного підприємства 
«Український інститут 
іні є. ясності»
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