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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

(Мінекономрозвитку України) 
 

 

Вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81 

Web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596 
 

ЗАЯВА 
про реєстрацію авторського права на твір 

  

Службові відмітки: Підпис начальника відділу ►______________ 

 
Номер заявки ▼ Дата подання 

 
   

Число ▲ Місяць ▲ Рік ▲ 

 

Номер свідоцтва ▼ Дата реєстрації 

 
   

Число ▲ Місяць ▲ Рік ▲ 

 
 

Прошу зареєструвати авторське право на твір 
 

1. Вид та повна назва твору     

Наприклад - Монографія «Компетентнісно зорієнтована освіта» 
 

Скорочена назва твору (якщо така є)   

Заповнюється лише тоді, якщо скорочена назва зазначена на титульній сторінці. 
 

Попередня чи альтернативна назва твору (якщо така є)  

 

2. Галузь творчої діяльності   __ 

Вибирається одне із трьох варіантів, тобто наука, література, або 
мистецтво_____________________________________________________ 

Наука, література чи мистецтво 

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

 

Літературний письмовий твір наукового характеру – якщо це друкований твір 

Музичний твір – якщо це музичний твір написаний композитором без тексту пісень. 

Складений твір – якщо автор не є автором текстів, музики а лише упорядник чи укладач. 

Музичний твір, складений твір – якщо крім нот є ще і текс пісень.   

Твір образотворчого мистецтва – якщо це картина, скульптура тощо. 
 

4. Анотація або реферат твору  (Публікується в офіційному бюлетені) 

 

1-2 речення. Можна взагалі не заповнювати 
Рекомендований розмір - до 300 друкованих знаків 

5. Дата остаточного завершення роботи над твором ►  Число ____ Місяць __________ Рік _________ 
 

Зазначається дата, коли автор завершив роботу над твором, або дата виходу твору у світ. 
 

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

Зазначаються бібліографічні дані. Можна не заповнювати цей пункт. 
 

7. Відомості про використані твори: 
 

7.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним  

Заповнюється лише тоді, коли відбувається переклад твору, текст твору змінюється.Зазначається правомірність їх 
використання.  

Цей пункт не стосується творів, які вказані в списку використаних джерел, тому зазвичай просто пишемо «Не є похідним» 

___________________________________________________________________________________ 
Вказати, на основі якого твору зроблено переклад, адаптацію, аранжування тощо, їх правомірність 

 

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

Якщо є список використаних джерел, пишемо – Містить список джерел, використання яких є 
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правомірним. 

Якщо містить фото, схеми, таблиці, зображення тощо, пишемо «Містить фото, схеми, таблиці, 
зображення…, використання яких є правомірним. 

___________________________________________________________________________________ 
Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення 

 

8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні – □; Так – □, 

Вказується лише тоді, якщо свідоцтво про державну реєстрацію авторського права 
на цей твір вже отримувалося.   

Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації 

___________________________________________________________________________________ 
та назву реєстру 

 

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) ▼ 

 

Якщо у автора є псевдонім, під яким створено твір, поруч із ПІП зазначається псевдонім. 

Якщо автор твору один – заповнюємо лише пункт 9.1, якщо авторів декілька, заповнюється п.9.2, 9.3., 
які знаходяться вкінці заяви. Якщо співавторів більше ніж 3 – створюються додаткові аналогічні пункти 9.4, 9.5 
тощо. 

Дата народження ►  Число ____ Місяць ________ Рік ________ 
 

 

Повна поштова адреса, телефон   ____________________________________________________ 
                                                                                       Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

Суть авторства, авторський вклад у створення твору  

 Вибираємо варіанти: автор твору, співавтор твору, композитор, упорядник, укладач тощо. 
 

Цей твір (частину твору) створено:* 
  

  

              за договором    □  

     у порядку індивідуальної розробки Х  
 

Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*  

(Зазвичай ставимо галочку під власним ім’ям, але може 
бути і під псевдонімом)  

 

під власним ім’ям  Х  

анонімно                 □ 

під псевдонімом   □ 

 

 

 
 

* Необхідне позначити “X”  

** Якщо авторів декілька, використайте лист подовження бланку заяви  
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10. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник): 
 

10.1. Автор(и), спадкоємець(і) ▼ 

Не заповнюється, так як заявку подає довірена особа. 

___________________________________________________________________________________ 

Повне ім’я особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон 

___________________________________________________________________________________ 
 

10.2. Довірена особа автора(ів), спадкоємця(ів) ▼  
Патук Тетяна Миколаївна, м. Київ, вул.. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб.104., тел. 099-344-19-29 

Повне ім’я особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон  

___________________________________________________________________________________ 

 
11. Видача свідоцтва (свідоцтв):  
 

   Надіслати за вказаною адресою Не заповнюється____________________________________ 
                                                                              Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс 
___________________________________________________________________________________ 
 

Видати заявнику Патук Т.М._____________________________________________________ 
Прізвище, ініціали 

 

В таблиці заповнюються лише ті пункти, які заповнені.  
 

 

13. Я, який нижче підписався, підтверджую достатність і достовірність відомостей, 
вказаних у матеріалах заявки: 

 

   Автор(и) Усі автори пишуть у стовпчик свої прізвища, ініціали і ставлять підписи синьою ручкою. 

___________________________________________________________________________ 
Прізвище(а), ініціали, підпис(и) 

 

   Заявник __________________________________________________________________________ 

Прізвище, ініціали та підпис особи, яка подає заявку 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

     

Дата ►  Число ►______ Місяць ►______________ Рік ►__________ 
 

 

Примітки:____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

  

12. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви 
Кількість 
аркушів 

Кількість 
примірників 

□ Примірник твору (форма, в 

якій представлено твір) 

Вказується що це - книга, підручник, стаття, ка, 
фото тощо. 

Або Книга, підручник, стаття фото на 
електронному носії, якщо твір подається на 
диску. 

Зазн
ачає
ться 
к-ть 
стор
інок 
твор
у. 

 

 

1 

   

□ 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 
1 1 

□ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу 

свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір 
1 1 

□ 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) 1 1 

□ Інші документи, 

що додаються до 
заяви 
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Заявку опрацював: ______________________________________________________________ 
Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу 
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Лист подовження до бланку заяви 

 

 
 

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

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Дата народження ►  Число ____ Місяць ________ Рік ________ 
 

 

Повна поштова адреса, телефон  _____________________________________________________ 
                                                                                   Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

Суть авторства, авторський вклад у створення твору  _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Цей твір (частину твору) створено:* 
  

 

  

     за договором    □  

     у порядку індивідуальної розробки □  

 

Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*  

 

під власним ім’ям  □ 

анонімно      □  

під псевдонімом   □  
 

 

 

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

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Дата народження ►  Число ____ Місяць ________ Рік ________ 
 

 

Повна поштова адреса, телефон  ____________________________________________________ 
                                                                                     Вулиця, номер будинку, назва населеного пункту, район, область, поштовий індекс 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Суть авторства, авторський вклад у створення твору  _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Цей твір (частину твору) створено:* 
  

 

 

     за договором    □  

     у порядку індивідуальної розробки □  

 

Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*  

 

під власним ім’ям  □ 

анонімно     □  

під псевдонімом   □  
 

 
 

* Необхідне позначити “X”  


