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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 

Петрушанко Тетяна Олексіївна, вул. Вільхова, 17, м. Полтава 
(повне ім’я автора, адреса) 

заявка від 30 листопада 2021 р. № c202108659 

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

Науковий твір «Стан порожнини рота у пацієнтів із наркотичною залежністю»; Бойченко 

Ольга Миколаївна, Петрушанко Тетяна Олексіївна, Попович Іван Юрійович 
(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 
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Номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 110518 

Дата реєстрації авторського права 23.12.2021 

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) Науковий твір «Стан порожнини рота у пацієнтів із наркотичною залежністю» 

 

Анотація Вивчення стоматологічного статусу було проведено у 45 наркозалежних хворих чоловіків та 
жінок віком від 20 до 50 років. Такі хворі повинні отримуватикомплексне лікування в 
спеціалізованих медичних закладах із обов'язковою курацією наркологом. 

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

Бойченко Ольга Миколаївна [UA] 
Петрушанко Тетяна Олексіївна [UA] 
Попович Іван Юрійович [UA] 
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