НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
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ЗАЯВА
про реєстрацію авторського права на твір
Службові відмітки:

Підпис начальника відділу ►______________

Номер заявки ▼

Дата подання
Число ▲

Номер свідоцтва ▼

Місяць ▲

Рік ▲

Дата реєстрації
Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲

Не заповнюється.

Прошу зареєструвати авторське право на твір
1. Вид та повна назва твору

Комп’ютерна програма

Заповнення обов’язкове.
Має бути чітко зазначений вид твору.
Види творів літератури, науки і мистецтва частково передбачені частиною 1
статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», зокрема книга, брошура, стаття, виступ, лекція, промова, проповідь, ілюстрація,
карта, креслення, ескіз, тощо.

«BARRACUDA v.1» ___________

Заповнення обов’язкове.
Має бути чітко зазначена назва твору.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ – назва твору зазначена в пункті 1
заяви має відповідати назві, вказаній на примірнику твору,
що подається на реєстрацію

Коли неможливо визначити вид твору, зазначається об’єкт авторського
права. Наприклад - Літературний письмовий твір «З днем народження»/
Твір архітектури «Либідь»/ Музичний твір з текстом «Сонечко»

скорочена назва твору (якщо така є)

«BAR» або немає

Заповнення обов’язкове.

Зазначається скорочена назва твору, якщо така є, або те що такої «немає»

Попередня чи альтернативна назва твору (якщо така є)

«BADA» або немає

Заповнення обов’язкове.

Зазначається попередня/альтернативна назва твору, якщо така є, або те що такої «немає»1

2. Галузь творчої діяльності

Література

Заповнення обов’язкове.

Зазначається одна з трьох галузей творчої діяльності - наука, література, мистецтво
Можливо зазначити дві галузі (у разі, якщо твір відноситься до двох галузей діяльності)

3. До якого об’єкту(ів) авторського права належить твір

Комп’ютерна програма

Заповнення обов’язкове.

Перелік об’єктів авторського права передбачено частиною 1 статті 8 Закону України
«Про авторське право і суміжні права»

4. Анотація або реферат твору (Публікується в офіційному бюлетені) текст анотації/реферату або не

має

Заповнення не обов’язкове.

Зазначається за бажанням заявника, але не більше 300 друкованих знаків

5. Дата остаточного завершення роботи над твором ►

Число _13_ Місяць _жовтня_ Рік __2018_

Заповнення обов’язкове.

Зазначається конкретна дата створення твору
Під датою створення твору слід розуміти дату втілення твору в певній матеріальній формі (написаний на папері текст книги, намальована
картина тощо).

6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо)

твір не оприлюднювався

Заповнення не обов’язкове.

Зазначається інформація про оприлюднення твору або «твір не оприлюднювався»
Приклади подачі інформації про оприлюднені твори:
для матеріалів конференцій – Кібернетика в сучасних економічних умовах : зб. текстів виступів на Респ. міжвуз. наук.- практ. конф. /
Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002. – 147 с. : іл.,табл.;
для книги – Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. : портр. – (Першотвір=Individual);
для оприлюднених на електронних ресурсах – Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї
Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л.И. Костенко, А.О. Чермарьов // Бібліотечний вісник. – 2003. - № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.:
www.nbuv/gov.ua/articles/2003/03klinko.- Назва з екрана;
для пісні – Минка В.В., Сердюк В.М. Пісня «Грешная». – Полтава: Полтавська державна телерадіокомпанія. радіо «Ваша хвиля», 2002. –
16 листопада.
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7. Відомості про використані твори:
7.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним

не є похідним

Заповнення обов’язкове.

Зазначається інформація про твір відносно яких цей твір є похідним або «твір не є
похідним»
Приклади подачі інформації про твір відносно яких цей твір є похідним:
Літературний письмовий твір «З днем народження» є перекладом твору англійського автора Алана Сміта «Happy Birthday». Переклад
здійснено з дозволу автора на підставі авторського договору між Аланом Смітом та Івановим І.І.
Або: Роман «Війна» є переробкою книги Л.Н. Толстого «Война и мир», яка є суспільним надбанням. Особисті немайнові права Л.Н. Толстого
дотримані.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ
Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється лише з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти
використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених
Цивільним кодексом України та іншим законом – частина 3 статті 426 Цивільного кодексу України.
Твори які є суспільним надбанням - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився –
стаття 30 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

7.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору, права на який реєструються

до твору не включено інші твори або їх частини

Заповнення обов’язкове.

Зазначається інформація про твір або частину твору, що включені до твору, права на
який реєструються або «до твору не включено інші твори або їх частини»
Приклади подачі інформації про твір або частину твору, що включені до твору, права на який реєструються:
Малюнки «Початок», «Барракуди», «Меркулова ніч», «Перлина» автора Іванова І.І. використано з дозволу автора на підставі авторського
договору.
Вірш «З днем народження» автора Іванова І.І. використано з дозволу автора на підставі авторського договору.
Малюнки «Ніч», «Ранок», «Сонце» автора Іванова І.І. використано правомірно. Іванов І.І. є автором твору, зазначеного в пункту 1 цієї заяви.
Малюнки «Чесменський бій», «Наваринський бій», «Сінопський бій», «Бій пароплава „Веста“» автора Айвазовського І.К. використано
правомірно. Зазначені твори є суспільним надбанням. Особисті немайнові права І.К. Айвазовського дотримані.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ
1 – В пункті 7.2. зазначається інформація лише про твори чи їх частини, що включені до вашого твору та правомірність їх включення.
2 – Не слід зазначати інформацію про цитати, що використані у Вашому творі та інші види вільного використання твору із зазначенням імені
автора, як це передбачено статтею 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
3 – Збірники творів, як правило, включають в себе твори інших авторів.
4 – Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється лише з дозволу особи, яка має виключне право
дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених
Цивільним кодексом України та іншим законом – частина 3 статті 426 Цивільного кодексу України.
5 – Твори які є суспільним надбанням - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився –
стаття 30 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
6 – Якщо до вашого твору, який подається на реєстрацію, включено твори інших авторів і Ви немаєте інформації про їх назви та авторів,
просимо їх виключати з поданого на реєстрацію примірника твору. В іншому випадку Вам буде надіслаано лист з проханням коректного
заповнення пункту 7.2. заяви.

8. Відомості про попередню реєстрацію*

Ні –

; Так – □,

Заповнення обов’язкове.

Ставиться позначки “Х” навпроти графи “Так” та зазначається інформація про
попередню реєстрацію або ставиться позначки “Х” навпроти графи “Ні”
Приклади подачі інформації, якщо вибрано “Так”:
Україна, 13.10.2003, свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір № 4785, Державний реєстр авторського права на твір.
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9. Відомості про автора(ів) твору, зазначеного у п.1 заяви **
9.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках) ▼

Петров Петро Петрович (IVAN)

Заповнення обов’язкове.

Зазначається прізвище, ім’я, по батькові, відповідно до документів, які посвідчують
особу, в дужках зазначається псевдонім автора, у разі наявності

Дата народження ►

Число _13_ Місяць _квітня__ Рік ___1980_

Повна поштова адреса, телефон

Вул. Приозерна, буд. № 145, кв. 7, смт. Приозерне, Баришівський р-н, Київська обл., 08100. м.
тел 098-999-99-99

Заповнення обов’язкове.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ
Поштова адреса автора та його номер телефону зазначаються для того, щоб відповідальний співробітник мав змогу оперативно зв’язатись з
автором у разі виникнення питань до заповненої заяви чи уточнення викладеної в заяві інформації.

Суть авторства, авторський вклад у створення твору

співавтор твору

Заповнення обов’язкове.
Приклади подачі інформації:
автор твору
автор-упорядник твору
автор музики
автор тесту пісні
автор розділів, 1, 5, 8 та співавтор розділу 3
автор музики та співавтор тексту пісні
співавтор твору, інше

Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*

Цей твір (частину твору) створено:*
за договором

□

у порядку індивідуальної розробки

під власним ім’ям
анонімно

□

під псевдонімом

Заповнення обов’язкове.
Вибрати один з варіантів, проставивши
позначку “Х”
ПОЯСНЕННЯ
Проставляння позначки “Х” навпроти графи “за
договором” означає, що автор твору створив твір за
договором з іншою особою – договором замовлення,
трудовим договором чи іншим цивільно-правовим
договором.
Проставляння позначки “Х” навпроти графи “у порядку
індивідуальної розробки” означає, що автор твору
самостійно створив твір і всі майнові права на твір з
моменту його створення належать його автору.

Заповнення обов’язкове.
Вибрати один чи два варіанти - під
власним ім’ям та/або під псевдонімом,
проставивши позначку “Х”
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ
Додатково проставити позначку “Х” – навпроти графи
“анонімно”, якщо автор твору бажає, щоб при публікації
відомостей про державну реєстрацію авторського права на твір не
вказувались його прізвище, ім’я та по-батькові, а вказувалась
інформація – “анонімно” (у разі вибору одного варіанту - під
власним ім’ям) та/або псевдонім, у разі його наявності (у разі
вибору двох варіантів - під власним ім’ям та під псевдонімом)
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10. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник):

10.1. Автор(и), спадкоємець(і) ▼

–

Заповнюється у разі подачі заявки автором (авторами) твору
Зазначається прізвище, ім’я, по батькові.
У разі подання заяви спадкоємцем до неї обов’язково має додаватись копія свідоцтва про право на спадщину

10.2. Довірена особа автора(ів), спадкоємця(ів) ▼ _

Марков Марк Григорович, вул. Космосу, буд. № 1, кв. 17, м. Баришівка, Київська обл., 08200.
м. тел 098-999-99-77

Заповнюється у разі подачі заявки довіреною особою автора (авторів) твору
Зазначається прізвище, ім’я, по батькові, повна поштова адреса (адреса для
листування), та номер телефону

11. Видача свідоцтва (свідоцтв):
 Надіслати за вказаною адресою ▼

–

Заповнюється у разі бажання отримання свідоцтва засобами поштового зв’язку
Зазначається прізвище, ім’я, по батькові отримувача та його повна поштова адреса
(адреса для листування)

 Видати заявнику

________Маркову М.Г.________________________________________________

Заповнюється у разі бажання отримання свідоцтва нарочно
Зазначається прізвище та ініціали заявника, відомості про якого зазначені в пункті
10 заяви, який має право на отримання свідоцтва
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12. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви

□ Примірник твору (форма, в

Кількість
аркушів

Твір та настанова користувача на CD-R

якій представлено твір)

□ Документ, що підтверджує перехід у
спадщину майнового права автора (якщо
заявка подається спадкоємцем автора)
□ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за підготовку до державної
реєстрації авторського права на твір
□ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу
свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
□ Документ, що підтверджує наявність пільг по сплаті збору

□ Документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності)
□ Документ, що підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)
□ Інші документи,
–
що додаються до
заяви

–

–
–

Кількість
примірників

1

–
–
–

–
–

1

1

1

1

–
–

–
–

3

1

–
–

Заповнення обов’язкове.
Зазначаються всі документи, що додаються до заяви
13.
Я, який нижче підписався, підтверджую достатність і достовірність відомостей,
вказаних у матеріалах заявки:
 Автор(и)
________________

П.П. Петров ____підпис (М.Г. Марков за довіреністю)__________________________

_________________
_________

І.І. Іванов ____підпис (М.Г. Марков за довіреністю)__________________________

О.П. Олександрова ____підпис (М.Г Марков. за довіреністю)_________________________

Заповнення обов’язкове.
Зазначаються ініціали та прізвище
підпис довіреної особи автора

 Заявник _______________________

автора та ставиться його

М.Г Марков ________підпис__________________________

Заповнення обов’язкове.
Зазначаються ініціали та прізвище
ставиться її власноручний підпис

Дата ►

власноручний підпис або

особи заявника, зазначеної в пункті 10 заяви,

та

Число ►_08.__ Місяць ►__листопада___ Рік ►__2018__

Заповнення обов’язкове.
Зазначається дата підписання заяви заявником
Примітки:
Заявку опрацював:

Заповненню не підлягає.
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Лист подовження до бланку заяви

Лист подовження додається до заяви якщо автором твору є більш,
ніж одна особа

9.2. Прізвище, ім'я, по батькові другого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках) ▼

Іванов Іван Іванович (PETRO)
Дата народження ►

Число _14_ Місяць __квітня_ Рік __1980_

Повна поштова адреса, телефон

Вул. Приозерна, буд. № 144, кв. 7, смт. Приозерне, Баришівський р-н, Київська обл., 08100. м. тел
098-999-99-95
Суть авторства, авторський вклад у створення твору
Цей твір (частину твору) створено:*

співавтор твору

Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*

під власним ім’ям

□

за договором

анонімно

□

під псевдонімом

у порядку індивідуальної розробки

9.3. Прізвище, ім'я, по батькові третього автора (псевдонім, за наявності вказати в дужках) ▼

Олександрова Олена Петрівна (ALEX)
Дата народження ►

Число _15_ Місяць __травня_ Рік __1985_

Повна поштова адреса, телефон

Вул. Приозерна, буд. № 146, кв. 7, смт. Приозерне, Баришівський р-н, Київська обл., 08100. м. тел
098-999-99-90
Суть авторства, авторський вклад у створення твору

Цей твір (частину твору) створено:*

за договором
у порядку індивідуальної розробки

співавтор твору

Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*

□

під власним ім’ям
анонімно
під псевдонімом

* Необхідне позначити “X”

7

