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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 

Зайцев Андрій Володимирович, вул. Шведська, 18, кв. 1, м. Полтава, 36000 
(повне ім’я автора, адреса) 

заявка від 6 грудня 2021 р. № c202108767 

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

Наукова стаття «Міжмікробні взаємодії орального біотопу»; Зайцев Андрій 

Володимирович, Ваценко Анжела Володимирівна, Улановська-Циба Наталія Аркадіївна, 

Передерій Ніна Олександрівна, Бойченко Ольга Миколаївна 
(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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Бібліографічні дані 

Опубліковано 31.01.2022, бюл. №68 
 

  

Номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 110298 

Дата реєстрації авторського права 14.12.2021 

Об'єкт авторського права, до якого належить твір Літературний письмовий твір наукового характеру 

Дата публікації 31.01.2022 

Номер бюлетеня 68 

Вид, повна та скорочена назва твору (творів) Наукова стаття «Міжмікробні взаємодії орального біотопу» 

Анотація 
Дослідження, проведені кафедрами терапевтичної стоматології, а також мікробіології, вірусології 
та імунології ПДМУ (м. Полтава), свідчать про те, що мікроорганізми ротової порожнини на різних 
стадіях каріозної патології знаходяться не на однакових фазах життєдіяльності. 

Повне ім'я та/або псевдонім автора (авторів), чи позначення 
«Анонімно» 

Зайцев Андрій Володимирович [UA] 
Ваценко Анжела Володимирівна [UA] 
Улановська-Циба Наталія Аркадіївна [UA] 
Передерій Ніна Олександрівна [UA] 
Бойченко Ольга Миколаївна [UA] 
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