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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72689  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Бібліотека функцій 
криптографічних перетворень шифр "QBTcrypto-lib v.1.0" 
UA.39624742.00001-01 ТЗ 01"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72690  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Національна моніторингова 
система "ІТС НМС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72691  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Юрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління підприємством Афіна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72692  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Юрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система з 
законодавства України  "Афіна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72693  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Юрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система зведення та аналізу звітності Афіна"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72694  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Юрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління бюджетною установою 
Афіна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72695  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління підприємством Афіна - 

Сіквел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72696  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління бюджетною установою 

Афіна - Сіквел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72697  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління Афіна - Сіквел для 

бюджетних установ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72698  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління Афіна - Сіквел для 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72699  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурда Раїса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анотований список чужорідних видів флори територій 
природно-заповідного фонду України: таксономічне та типологічне 
різноманіття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше зведено відомості про таксономічне та типологічне 
різноманіття неаборигенної фракції флори 30-ти об'єктів вищої 
категорії природно-заповідного фонду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72700  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурда Раїса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анотований список чужорідних видів рослин у 
біотопах аграрного типу в Україні: таксономічне, типологічне 
різноманіття та оцінка загроз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше узагальнені відомості про неаборигенні види рослин, які 
розповсюджені в аграрних біотопах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72701  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Артем Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без текста "Мое море"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72702  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пляко Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Полонила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72703  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пляко Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Равнодушие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72704  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Артем Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Правде в глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72705  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Василь Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій повнометражного фільму "Відблиск сонця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72706  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Вікторія Миколаївна, Крилевець Майя Степанівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-учбового характеру 
"Програма розвитку дітей дошкільного віку "Я - САМ!" (укладена за 
педагогічною системою Марії Монтессорі)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма укладена з метою впровадження в українську систему освіти 
всесвітньо визнаної та ефективної концепції саморозвитку дитини у 
спеціально підготовленому навчально-розвивальному середовищі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72707  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вантух Ігор Володимирович, Кучерява Ольга Миколаївна, Обочук 
Владислав Ярославович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення надійності функціонування 
технічної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма може бути використана для визначення надійності 
функціонування будь-якої технічної системи з мережевою структурою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72708  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обочук Владислав Ярославович, Кучерява Ольга Миколаївна, Вантух 
Ігор Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Он-лайн лотерея "Другий мільйон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Дана програма - аналог лотереї, результати якої генеруються кожен 
день у час, вказаний на сайті, за допомогою сервера. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72709  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінчук Іван Юрійович, Кучерява Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для передавання текстових повідомлень у 
локальній мережі "LChat"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє передавати текстові повідомлення між 
користувачами в локальній мережі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72710  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середюк Тарас Леонідович, Середюк Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Альбом элементов фирменного стиля сети 
ресторанов "Гра z вогнем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Своєрідний стандарт, в якому відображений набір правил для втілення 
конкретних елементів фірмового стилю мережі ресторанів "Гра z 
вогнем". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72711  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилицька Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Казка про Маленьку Річечку та її друзів, або колообіг води у 

природі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Географічна казка для дітей про океани, які існують на планеті Земля, 
колообіг води у природі, а також про те, що треба завжди повертатися 
до своїх джерел і черпати з них життєві сили. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72712  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилицька Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Казка про три Сестри-Красуні та глечик молока"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скільки людей  - скільки і мрій про щастя. А щастя - річ 
непередбачувана і мінлива, може залежати від будь-якої дрібниці, 
навіть від глечика молока. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72713  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилицька Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Казка про Принцесу Вередунку та срібні дзвіночки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка про те, як за допомогою добра, любові і терпіння можна 
позбутися "вереди". І срібні дзвіночки нам у цьому допомагають. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72714  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майба Тарас Миронович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція авторських прикрас з 
бісеру "Kristoff" ("Збірка "Kristoff")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить у собі колекцію авторських прикрас з бісеру різної 
форми з вишитими вручну зображеннями геральдичної тематики. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72715  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Жити по-новому!" (як третій варіант тексту Національного 
гімну України на слова віршу П. Чубинського "Ще не вмерла 
Україна")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72716  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінов Ігор Євгенійович, Стрига Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Проблемно-символічний підхід" 
("ПСП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72717  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудін Анатолій Іванович, Шевченко Вікторія Олександрівна, Іванов 
Станіслав Миколайович, Левтеров Андрій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) 
з інформатики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної, методичної і 
наукової діяльності з предмету "Інформатика". НЕІК реалізує такі 
функції: підготовку вхідних даних; віддалену реєстрацію користувача 
через мережу Інтернет; навчання з дисципліни "Інформатика" з 
урахуванням вимог європейської кредитно-трансферної системи; 
тестування знань студента по кожному розділу; ведення статистики 
відвідувань і проходження тестових завдань кожним користувачем; 
доступ до перегляду оцінок кожного користувача, у тому числі у 
вигляді графіків та діаграм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72718  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окольніков Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток "QuestMe"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Додаток QuestMe є програмним забезпеченням для вибору і замовлення 
гри в обраній квест-кімнаті на території України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72719  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротаєв Костянтин Германович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "T&TNEFT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72720  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Артем Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Ты когда-нибудь слышал..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72721  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова теза "Дослідження іонної моделі формування сигналу шкірно-

гальванічної реакції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При активації людини під впливом посилення імпульсації в нервових 
закінченнях верхніх шарів шкіри відбувається посилення 
інтенсивності потовиділення. Потовидільна модель для формування 
електро-дерматичних реакцій є в тому числі й шкірно-гальванічною 
реакцією. Це необхідно для розробки нових типів контактних датчиків  
вимірювання шкірно-гальванічних реакцій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72722  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акулов Денис Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до аудіовізуального твору "1:6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кредитор Ігоря та Максима причетний до зникнення їх вантажу, але 
вимагає гроші назад. Герої підставляють його та його вбиває мафіозі. 
Хлопці стають траблшутерами. Якщо завдання не виконане вчасно, 
герой грає в "російську рулетку". Ігор дізнається, що його мати вбили, 
а самогубство Максима під час виконання завдання не випадкове. Ігор 
знаходить флешку з компроматом на Максима та сприяє арешту 
причетного до цієї історії політика. Головним злодієм виявляється син 
кредитора та останній замовник. Відмовляючись від помсти, Ігор рятує 
свою дівчину. Лиходія вбиває Максим, який інсценував самогубство.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72723  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вислоух Сергій Петрович, Ярмошенко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Експертна система ES_PTP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронна система "Електронна система ES_PTP", що заснована на 
знаннях, які закладені у відповідну базу, дозволяє вибрати найбільш 
ефективні шляхи вирішення задачі проектування технологічного 
процесу оброблення деталей в умовах малосерійного виробництва. 
Функціональні можливасті системи полягають в отриманні 
відповідного маршруту оброблення, а також вибору обладнання, 
пристосувань, різального і вимірювального інструментів залежно від 
виду оброблюваної деталі та умов її виготовлення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72724  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапчук Іван Степанович, Баньковський Михайло Володимирович, 
Гейхман Анатолій Моісейович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут геологічних наук Національної Академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Виявлення флюїдопровідних структур як джерел 
вуглеводнів методом геофізичної голографії потенціальних полів (на 
прикладі овруцького геодинамічного вузла)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена науково-дослідна робота стосується до геології і містить 
схеми розрізу і карти за геофізичними даними та призначена для 
визначення місця розміщення родовищ корисних копалин. 
Запропонований підхід дозволяє картувати глибинні структури і 
геотектонічні порушення, здійснювати прогнози за аномаліями 
продовжених полів про ущільненість чи розущільненність, а також 
ступінь намагнічуваності та теплогенерації гірських порід. Отримані 
результати досліджень дозволять визначити ділянки, перспективні на 
корисні копалини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72725  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Ронік (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій пародійного пригодницького кіносеріалу (телесеріалу) 

"Спецпризначення "Божевільна Бригада" ("Божевільна Бригада")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пародійна історія виникнення спеціальної особливої групи 
спецпризначення СБД (Служба Безпеки Держави), членів якої було 
завербовано напівзаконним способом. Події (можливо) відбуваються в 
апокаліптичному депресивному близькому майбутньому. В цього 
серіалу є серіал-продовження, який називається "Криміналісти-
консультанти з продажу косметики: мислити як злочинець". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72726  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Ронік (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій пародійного поліцейського детективного кіносеріалу 
(телесеріалу) "Криміналісти-консультанти з продажу Косметики. 
Мислити як злочинець" ("Криміналісти-консультанти з продажу 
Косметики")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пародійна історія  про оператино секретний спецзагін Поліції, який 
розслідує кримінальні справи, пов'язані з вивченням поведінки 
злочинців, агентів з продажу косметики та ряду інших осіб з 
потенційним тяжінням до вчинення кривавих злочинів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72727  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Марія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Здоровий малюк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Написання посібника обумовлене тим, що за останне десятиріччя 
наука збагатилась новими науковими даними в усіх ланках педіатрії, а 
деякі питання, наприклад показники, що характеризують діяльність 
специфічного імунітету, є досягненням останього часу. Крім того, на 
даний момент відсутні наукові праці останніх років, написані 
українською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72728  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сажко Галина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Інтернет-технології: 
конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В конспекті лекції викладені питання сучасних Інтернет-технологій; 
комп'ютерних мереж (класифікація, адресація в мережі Інтернет); 
пошукових систем; спілкування та бізнесу в мережі Інтернет. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72729  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фадєєнко Галина Дмитрівна, Несен Андрій Олексійович, Бабенко 

Ольга Володимирівна, Ісаєва Ганна Сергіївна, Ізмайлова Олена 
Вячеславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Технологія стратифікації осіб з ризиком розвитку 

цукрового діабету 2 типу на тлі серцево-судинної патології та високого 
кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з неінфекційними 
захворюваннями за допомогою математичної моделі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надається прогностична таблиця, створена за допомогою 
математичного аналізу визначених за власними даними негативних 
чинників розвитку цукрового діабету 2 типу. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72730  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечіпор Світлана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Конструкторсько-

технологічна підготовка виробництва: методичні вказівки до 
виконання лабораторної роботи за темою: "Управління якістю 
швейних виробів на етапі конструкторської підготовки виробництва" 
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 015 
Професійна освіта (Дизайн)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто загальні вимоги до якості швейних виробів, відомості про 
показники якості на етапі конструкторської підготовки виробництва. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72731  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнєв Віктор Андрійович, Подпрядова Анна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник для оцінки якості життя 

хворих, які перенесли інфаркт міокарда (додаток до історії хвороби)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета-опитувальник для оцінки якості життя хворих, які перенесли 
інфаркт міокарда (додаток до історії хвороби), включає безпосередньо 
анкету та інструкцію з її використання. Анкета складається з титульної 
та паспортної частин, звернення до пацієнта та блоку питань (28 
питань), на які пацієнт відповідає самостійно. Лікарем заповнюється 
паспортна частина. При відповіді на питання пацієнт самостійно 
обирає ступінь обмеження відповідно до питання і обводить цифру, що 
знаходиться біля відповіді, в кружечок. Лікар оцінює кожну відповідь в 
балах, потім підсумовує загальну кількість балів, що й буде відповідати 
абсолютним показникам якості життя пацієнта, який обстежується. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72732  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Павлов Андрій Ігорович, Абдул-

Огли Лариса Володимирівна, Рутгайзер Вікторія Георгіївна, Дубовик 
Ксенія Ігоріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Краниометрия при диагностике черепно-мозговой 

травмы с локализацией в задней черепной ямке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошарний В.В., Павлов А.И., Абдул-Оглы Л.В., 

Рутгайзер В.Г., Дубовик К.И. Кранометрия при диагностике черепно-
мозговой травмы с локализацией в задней черепной ямке // Вісник 
проблем біології і медицини. - 2016. - Вип. 2, Том 2 (129). - С. 167-172. 

 
Анотація   

Метою дослідження було встановити особливості використання 
краніометричних методик при діагностиці тяжких черепно-мозкових 
травм з локалізацією у задній черепній ямці. Морфологію задньої 
черепної ямки вивчали на 13 паспортизованих черепах дорослих людей 
з колекції фундаментального музею кафедри урології, оперативної 
хірургії і топографічної анатомії ДЗ "ДМА".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72733  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіховська Тетяна Миколаївна, Рижук Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування креативної особистості на уроках англійської 
мови через впровадження інноваційних методик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячується теоретичним та прикладним аспектам 
використання інноваційних методик на уроках англійської мови для 
підвищення рівня мотивації учнів шляхом поєднання класичних 
методик, інформаційно-комунікативних технологій та інтерактивних 
форм роботи для формування в учнів комунікативної компетенції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72734  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікуліна Неля Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Термінознавство: 
лінгвістичний опис української термінологічної системи 
автомобілебудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
висвітлює основні аспекти утвердження і розвитку сучасної 
автомобільної термінологічної системи. Це перше в українському 
термінознавстві навчальне видання, що подає теоретичний і 
фактичний матеріали лінгвістичного опису термінів автомобільної 
галузі машинобудування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72735  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовчан Сергій Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна система оборотного водопостачання: 
вода, класифікація стічних вод і способи їх оброблення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто частковий цикл комплексної системи оборотного 
водопостачання: характеристика води як складової частини кругообігу 
води у природі, утворення й класифікація стоків у виробничій 
діяльності і способи оброблення стічних вод. Такий обґрунтований 
підхід створює умови для вирішення важливої  водогосподарської 
проблеми - забезпечення раціонального й ефективного використання 
води, водних ресурсів у різних сферах господарської діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72736  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Микола Олегович, Лисенко Владислав Сергійович, Борейко 
Євген Юрійович, Молодець Владислав Ігоревич, Ленський Роман 
Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру (синопсис) 
"FLAPP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72737  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співак Руслан Веніамінович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Строчки о жизни. Мои четвёртые пятьдесят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
До збірки увійшли твори, що були написані у 2016-2017 роках у  
м. Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72738  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бичковський Олександр Анатолійович, Кучерява Ольга Миколаївна, 
Тучина Валентина Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Логічна гра "Last second" ("Last second")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для тренування пам'яті у вигляді гри. Гра в 
інтерактивній формі надає можливість користувачу обирати рівень 
складності. Програма не має вікових обмежень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72739  
 
Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Усобиця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поетичний твір про українську "усобицю".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72740  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Сьогодні, - без претензій - Отче!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вічний вірш про "вічні теми".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72741  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Посвящение поэтам-современникам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш про видатних поетів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72742  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепетько Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Заходи протидії незаконному розповсюдженню, збуту 
наркотичних засобів з Афганістану"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано сучасні загрозливі тенденції незаконного обігу 
наркотичних засобів з Афганістану до країн Європейського Союзу та 
визначено вірогідні доходи, які отримують злочинні угрупування 
щороку від такої діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72743  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепетько Сергій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасні об'єктивні чинники, що сприяють проявам 
транснаціональної організованої злочинності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано сучасні об'єктивні чинники, що сприяють 
діяльності організованих злочинних формувань з транснаціональними 
зв'язками. Запропоновано заходи нейтралізації або усунення впливу 
детермінантів, що сприяють проявам цього виду злочинності, а також 
рекомендовано окремі зміни в законодавстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72744  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логуш Тетяна Іванівна, Логуш Джордж Крістофер (Юрій Логуш)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Міжнародний Відкритий Літературний Конкурс 
"Коронація Слова" (2016 рік)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір "Міжнародний Відкритий Літературний Конкурс 
"Коронація Слова" як конкурс романів та кіносценаріїв, ініційований 
та заснований у 1999 році Тетяною та Юрієм Логушами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72745  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логуш Тетяна Іванівна, Логуш Джордж Крістофер (Юрій Логуш)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Міжнародний Відкритий Літературний Конкурс 
"Коронація Слова" (1998 рік)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Літературний твір "Міжнародний Відкритий Літературний Конкурс 
"Коронація Слова" як конкурс романів та кіносценаріїв, ініційований 
Тетяною і Юрієм Логушами та запланований до відкриття у 1999 році.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72746  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупашко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Биологические и природные особенности 

происхождения предков человека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72747  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підборецький Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет сервіс онлайн реклами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє власникам сайтів монетизувати власний інтернет- 
трафік шляхом демонстрації рекламних матеріалів різних форматів і 
стандартів, а рекламодавцям знайти додаткове джерело надходження 
потенційних клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72748  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підборецький Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет сервіс формування та показу онлайн 
реклами в відеоплеєрі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє максимально збільшити монетизацію відеотрафіку 
шляхом показу максимальної кількості рекламних матеріалів у 
відеоплеєрі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72749  
 

Дата реєстрації авторського права  07.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицька Яна Артурівна, Чичикало Ніна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Информационная технология управления угледобывающим 
комплексом в опасных зонах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі запропоновано нову інформаційну технологію управління 
вугледобувним комплексом у небезпечних зонах, що відрізняється вiд 
раніше відомих тим, що здійснює вивід оператора комбайна на 
безпечну відстань при підході до небезпечних зон і їх перетині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72750  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Похибки вагового і об'ємного способів дозування 
сипких матеріалів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено теоретичні засади джерел похибок та їх класифікацію. 
Зроблено аналітичний огляд об'єкта досліджень, розглянуті методи 
дозування, еластичності і характеристики сипких матеріалів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72751  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипнікова Таїса Петрівна, Коломієць Світлана Веніамінівна, 
Іщенко Вікторія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Онконастороженість в стоматології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72752  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Конструювання з композиційних матеріалів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто конструювання з композиційних матеріалів. Подана 
інформація, яка має відношення до методів технологічної класифікації 
широкого асортименту композиційних матеріалів. Увагу акцентовано 
на здобутті навичок та умінь конструювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72753  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Автоматизований комплекс водопідготовки, 

приготування і фасування поверхнево-активних речовин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Викладено теоретичні засади процесу знесолення води для подальшого 
виробництва поверхнево-активних речовин (ПАР) - шампунів. 
Зроблений аналітичний огляд методів знесолення і вибраний найбільш 
економічно обґрунтований.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72754  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Пакувальне обладнання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подана основна класифікація обладнання, приведені схеми, малюнки 
обладнання, його призначення, особливості роботи, позитивні і 
негативні моменти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72755  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Змішуючі, диспергуючі пристрої, енергетичні 

параметри і фізичні характеристики процесу приготування фарб для 
офсетного друку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено теоретичні відомості процесу перемішування фарб для 
офсетного друку. Подана математична модель повного факторного 
експерименту, зроблено патентний огляд пристроїв для 
перемішування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72756  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорєлов Микола Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок з описом "Українська громада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72757  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Не говори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72758  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марола Олесь Віталійович, Замуренко Артем Сергійович, Кучерява 

Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "FlappyCat"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма допомагає весело провести час, розвиває моторику, увагу. 
Сприяє розвитку швидкості прийняття рішень та спритності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72759  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Олександра Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасні системи гідроізоляції бетонних та залізобетонних 
конструкцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72760  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сашнєв Георгій Олександрович, Кучерява Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Особиста відеотека користувача 

"МyOwnMovieDB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є власною відеотекою користувача, який може додавати, 
редагувати, видаляти, шукати фільми. Фільм додається з наступними 
параметрами: назва, кіностудія, рік виходу у прокат, жанр, інформація 
про його перегляд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72761  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурим Жанна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Танцующая танец цветущей черешни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72762  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Обираємо президента"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72763  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Світлана Станіславівна, Бень Владислав Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Об'єднання моделей logit-регресій як комітету експертів для 

оцінки кредитоспроможності позичальника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Савіна С.С., Бень В.П. Об'єднання моделей logit-

регресій як комітету експертів для оцінки кредитоспроможності 
позичальника : стаття / С.С. Савіна, В.П. Бень / / Нейро-нечіткі 
технології моделювання в економіці. - К. : КНЕУ, 2015. - № 4. - С. 154-
188. 

 
 
Анотація   

В роботі запропоновано новий методологічний підхід до відбору 
найбільш значущих чинників, на основі яких будуються моделі оцінки 
кредитоспроможності позичальників - фізичних осіб. Підхід 
ґрунтується на синтезі ймовірнісної нейромережі та генетичного 
алгоритму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72764  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катуніна Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Прогнозування процесів насичення ринку на базі динамічних 

факторних моделей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Катуніна О.С. Прогнозування процесів насичення 
ринку на базі динамічних факторів моделей : стаття / О.С. Катуніна // 
Моделювання та інформаційні системи в економіці. - К. : КНЕУ, 2014. - 
№ 90. - С. 106-125. 

 
Анотація   

В роботі розглянуто питання вибору методології та математичного 
моделювання динамічних процесів. Запропоновано використання 
моделей динамічного факторного аналізу для дослідження процесів 
насичення ринку продукцією промислових підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72765  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпухіна Оксана Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Застосування СОМ-портів в сучасних 
програмуємих логічних інтегральних схемах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72766  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочетков Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Скульптури "ДАК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка фотографій містить фотографії декоративних фонтанів, 
скульптури ангелів, релігійні скульптури, скульптури левів, голубів, 
фотографії декоративних колон тощо. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72767  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Андрій Олександрович, Набоченко Олександр 
Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комікс "Небесные миры". Балансир Западной башни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72768  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлсаков Михайло Віталійович, Задорожний Антон Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Модельний ряд столів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72769  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Если хотите бонус - купите"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72770  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Joseph Terziev (псевдонім)  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

34 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Phantom"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом включає 13 творів: "Phantom", ''Nostalgie'', ''Lonely 
Heart'', "Wind from East'', ''Silence of Angels'', ''Phenomenon'', 
''Sanctum'', ''Pater Noster (bonus track)'', ''Deus Nobiscum'', ''Martin 
Luther'', ''Apostel Aus Eisenach'', ''Invisible Guardian Angels'', ''Moonlight 
Mantra''.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72771  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрозд Інна Миколаївна, Іванов Юрій Юрійович, Кривогубченко 
Сергій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для обробки та 
трансляції відеоконтенту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма дозволяє працювати з відеоконтентом, виконуючи його 
потокову обробку та трансляцію з відеохостингів. Модифікація 
програми дозволяє виконувати відеотрансляції онлайн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72772  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корінний Богдан Олегович, Іванов Юрій Юрійович, Кривогубченко 
Сергій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для створення 
рекламних оголошень у соціальній мережі INSTAGRAM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмний продукт виконує створення рекламних оголошень у 
соціальній мережі Інстаграм за допомогою використання відкритого 
програмного інтерфейсу системи Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72773  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корінний Богдан Олегович, Іванов Юрій Юрійович, Кривогубченко 
Денис Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для створення 
рекламних оголошень у соціальній мережі FACEBOOK"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує створення рекламних оголошень у 
соціальній мережі Фейсбук за допомогою використання відкритого 
програмного інтерфейсу системи Фейсбук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72774  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корінний Богдан Олегович, Іванов Юрій Юрійович, Богач Ілона 
Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для створення 
рекламних оголошень у соціальній мережі FACEBOOK з 
налаштуванням цільової аудиторії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує створення рекламних оголошень у 
соціальній мережі Фейсбук за допомогою використання елементів 
Фейсбук для зазначеної цільової категорії споживачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72775  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Євгеній Іванович, Кабачій Владислав Володимирович, Іванов 
Юрій Юрійович, Богач Ілона Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система прийняття рішень для фінансових 
ринків на основі аналізу ліній Боллінджера" ("Bands Trade")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана комп'ютерна програма відкриває позиції купівлі/продажу 
фінансового інструменту та супроводжує відкриті позиції. Рішення про 
відкриття позицій приймається на основі аналізу цінового графіка та 
значень індикатора ліній Боллінджера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72776  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Євгеній Іванович, Кабачій Владислав Володимирович, Іванов 
Юрій Юрійович, Кривогубченко Сергій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система прийняття рішень на фінансових 
ринках з використанням управління капіталом" ("MM v.1.03")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма працює на всіх фінансових інструментах з 
п'ятьма та трьома знаками після коми. В алгоритмі використовується 
метод управління капіталом для обрахунку об'єму кожної наступної 
угоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72777  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Євгеній Іванович, Кабачій Владислав Володимирович, Іванов 
Юрій Юрійович, Кривогубченко Сергій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система прийняття рішень для фінансових 

ринків на основі ідентифікації залежностей на цінових графіках" 
("DetectionBars")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма працює на всіх доступних фінансових 
інструментах. Відповідно до закладеного алгоритму ідентифікуються 
залежності на ціновому графіку японських  свічок та опрацьовуються 
угоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72778  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Віталій Володимирович, Іванов Юрій Юрійович, Богач Ілона 

Віталіївна, Олесенко Алла Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Багатопоточна коригувальна програма для 

сконвертованих файлів з ETL процесом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує коригування даних до бажаного вигляду 
з різних файлів, сконвертованих з PDF до XLSX, XLS. Дана програма 
може вбудовуватись в ETL потоки для заощадження часу роботи та їх 
подальшої оптимізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72779  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Віталій Володимирович, Іванов Юрій Юрійович, Богач Ілона 

Віталіївна, Олесенко Алла Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білатеральний фільтр із застосуванням 

технології CUDA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано новий підхід до вирішення задачі підвищення швидкої 
дії виконання алгоритму білатеральної фільтрації за рахунок 
використання паралельної обробки окремих частин зображення на 
обчислювальній архітектурі CUDA.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72780  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Віталій Володимирович, Іванов Юрій Юрійович, 

Кривогубченко Сергій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс попередньої обробки 

файлів в ETL процесах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує попередню обробку файлів в ETL 
процесах. Після чого розмір файлів частково зменшується за рахунок 
відкидання макросів та інших непотрібних метаданих. Такі види 
файлів як HTML конвертуються в XLSX.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72781  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Віталій Володимирович, Іванов Юрій Юрійович, 

Кривогубченко Сергій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дослідження функціональних можливостей 

трансформатора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження одноразового трансформатора. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72782  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрозд Інна Миколаївна, Іванов Юрій Юрійович, Кривогубченко 
Сергій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

39 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система типу запит-відповідь з 

використанням JAVA технологій для оброблення баз даних 
комп'ютерних зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма дозволяє працювати з серверами, виконуючи 
оброблення запитів користувача. Загалом розроблено клієнт-серверний 
додаток для вибору певних параметрів зображень зі списку та обробки 
даних на сервері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72783  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакай Євгеній Іванович, Кабачій Владислав Володимирович, Іванов 

Юрій Юрійович, Богач Ілона Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система прийняття рішень для фінансових 

ринків на основі трендових індикаторів МА та RSI" ("TrendX")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма відкриває позиції купівлі/продажу фінансового інструменту 
та супроводжує відкриті позиції до їх повного закриття. Рішення про 
відкриття позицій приймаються на основі аналізу трендових 
індикаторів МА та RSI.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72784  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корінний Богдан Олегович, Іванов Юрій Юрійович, Богач Ілона 

Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА "ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ У МОБІЛЬНИХ 
ДОДАТКАХ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ IOS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує створення рекламних оголошень у 
мобільних додатках, які працюють на операційній системі IOS. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72785  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Goodbye"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72786  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Rules"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72787  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Back To"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72788  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Once"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72789  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Fine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72790  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Hello"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72791  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Colors"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72792  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Rosie"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72793  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Who Is Right"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72794  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Loneliness"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72795  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "No Limits"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72796  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "We Will Stay"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72797  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "The Road to You"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72798  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтух Микола Борисович, Піньковська Еммалія Антонівна (Эмма 

Пиньковская, Емма Піньковська), Черкашина Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методики личностно-

профессионального самосовершенствования субъекта педагогической 
деятельности на основе самопознания"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Евтух Н.Б., Пиньковская Э.А., Черкашина Т.В. 

Методики личностно-профессионального самосовершенствования 
субъекта педагогической деятельности на основе самопознания : 
учебно-методическое пособие : для педагогических работников / Н.Б. 
Евтух, Э.А. Пиньковская, Т.В. Черкашина. - Черкассы : Издатель 
Чабаненко Ю.А., 2016. - 406 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні проблеми 
самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення стосовно 
сучасної педагогічної практики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72799  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтух Микола Борисович, Черкашина Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Культура взаємин. Частина 1. Самопізнання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Євтух М.Б., Черкашина Т.В. Культура взаємин. 

Частина 1. Самопізнання : Підручник. - Горлівка : Видавництво 
ГДПІІМ, 2008. - 228 с. 

 
Анотація   

Підручник присвячений проблемам свідомого існування індивіда в 
умовах зміни світоглядних орієнтирів, його здатності до самопізнання, 
самовдосконалення, самореалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72800  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Потрясения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. Потрясения, рассказы. Черкассы. 
Издатель Чабаненко Ю.А. - 2005 г., 112 с. 

 
Анотація   

Невеличкі оповідання та повісті про потрясіння в душі, які автор 
пережив у дитинстві та юності, можливо, допоможуть читачеві згадати 
свої значні події у житті, які раптом змінили ставлення до самого себе 
чи до явища, що раніше сприймалося як звичайне.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72801  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сніцаренко Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Спортивна реклама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка реклами складається з "Реклама 1" та "Реклама 2".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72802  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіль Артем Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72803  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "МІСІЯ "ВІЛЬНІ ЛЮДИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72804  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ПРЕОДОЛЕНИЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. "Преодоление", рассказы. Черкассы. 
Издатель Чабаненко Ю.А. - 2008 г., 144 с. 

 
Анотація   

Чергова п'ята  книга оповідань під назвою "ПРЕОДОЛЕНИЕ", 
свідчить про складний шлях становлення характеру автора, 
формування у собі імунітету життєвої стійкості. Головним досягненням 
сили волі у всі часи визнавалось таке подолання негативу, який 
людина сама в собі побачила, покаялася та трансформувала у позитив. 
В оповіданні немає конкретних рецептів, але деякі рекомендації 
уважний читач зможе для себе знайти. Книга рекомендована для 
широкого кола читачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72805  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "СМЕРТИ НЕТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. "Смерти нет", повесть в рассказах. 
Черкассы. Издатель Чабаненко Ю.А. - 2008. - 188 стр. 

 
 
Анотація   

У даній книзі наведені лише деякі з "фантастичних" випадків видінь 
тонких тіл людини, під час найбільшої напруги для лікаря та пацієнта, 
саме тоді, коли вирішувалася доля - "бути чи не бути?", але в іншій 
інтерпритації - "жити чи не жити?". У наданих оповіданнях читач 
познайомиться з найбільш цікавою темою - "життя після життя". 
Небайдужа до себе людина можливо й сама згадає деякі "дива", які 
траплялися у житті начебто "випадково". Книга рекомендована для 
широкого кола зацікавлених людей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72806  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Я ВРАЧ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. "Я ВРАЧ", рассказы. Черкассы. Изд. 
Чабаненко Ю.А., - 2008. - 200 с. 

 
 
Анотація   

Четверта книга завершує серію автобіографічних оповідань, коротких 
повістей, в яких можливо прослідкувати сповідь автора про те, що  
відбувалось у житті надзвичайно цікавого, незвичного, інколи 
незрозумілого, та як автор вирішував, висловлювався, діяв. Досвід 
кожного кроку на шляху розвитку свідомості від низького ступеня до 
високого не може не бути корисним для розумно мислячої людини. 
Книга  рекомендована усім, хто повсякденно опановує мистецтво 
створення та збереження миру у собі, навіть у "фантастичних" 
ситуаціях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72807  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "ОСМЫСЛЕНИЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. "Осмысление", рассказы. Черкасы. 

Издатель Чабаненко Ю.А. - 2007 г. - 156 с. 
 
 
Анотація   

Ця книга є четвертою сходинкою у продовженні серії "Потрясение", 
"Удивление", "Размышление", "Осмысление". Чи не є подібними 
етапи на шляху самопізнання, який долає кожна людина з сумлінним 
ставленням до себе, до своєї освіти, до соціального статусу? Читачеві, 
спрямованому на нове сприйняття світу, раптово може відкритися 
таємниця самого себе. Тоді змінюється його точка зору і все стає 
іншим, не таким як раніше, і вчинки людей менш дратують, тому що 
стають зрозумілими, та й сам стаєш поміркованим, розсудливим, 
терплячим. Книга розрахована на широке коло читачів, яких 
цікавлять питання самопізнання та самовдосконалення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72808  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "ЖИЗНЬ ПОЛОСАТАЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. "Жизнь полосатая", рассказы. Черкассы 

Издатель Чабаненко Ю.А. - 2009. - 144 с. 
 
 
Анотація   

Дана книга містить оповідання про те, як буває важко людині зберігати 
свій внутрішній світ, якщо постійно на її шляху зустрічаються 
недоброзичливі, заздрісні, лицемірні та доскіпливі сусіди, колеги, 
навіть друзі. Що робити? Унікальний рецепт - терпіння. Але як його у 
собі зберегти та ще й примножити? Відповіді на ці питання кожна 
людина повинна надати сама собі. Автор лише натякає, дає в 
оповіданнях деякі рекомендації, а уважний читач зможе знайти для 
себе потрібне саме у той час, коли почне читати книгу. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72809  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Володимир Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "СВІТ В ТАРІЛЦІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72810  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "СЛОВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72811  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72812  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мостова Анастасія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Імітаційна модель вдосконалення управління 
фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано імітаційну модель вдосконалення управління 
фінансовими потоками, яка дозволить на рівні планування оцінити 
достатність початкової суми грошових коштів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72813  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мостова Анастасія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Процедура логістичного вибору постачальників 
товарів та послуг сільськогосподарськими підприємствами у 
рослинництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано процедуру логістичного вибору постачальників товарів 
та послуг сільськогосподарськими підприємствами у рослинництві на 
основі систематизації кількісних, якісних та релейних показників 
оцінки інформаційних потоків на стратегічному і тактичному рівнях 
планування за характеристиками товарів і послуг від організацій та 
установ, що дозволить обґрунтовувати вибір контрагентів в умовах 
конкурентного середовища та водночас знизити ризики невиконання 
укладених угод, скоротити витрати на виробництво та реалізацію 
врожаю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72814  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ЭММА ПИНЬКОВСКАЯ, ЕММА ПІНЬКОВСЬКА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ТРУДНЫЕ РАССКАЗЫ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Эмма Пиньковская. Трудные рассказы. - Ф. : 
"Полифаст", 2002 г. - 144 ст. 

 
Анотація   

"Складними" ці оповідання названі мабуть тому, що написані у 
важкий час змін епох і світосприйняття. Дехто з нас ще не хоче бачити 
себе і свої вчинки і наміри вочевидь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72815  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ЭММА ПИНЬКОВСКАЯ, ЕММА ПІНЬКОВСЬКА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Э.А. Пиньковская. Энергия любви. - Ф. : "Полифаст", 
2008. - 96 с. 

 
Анотація   

Збірка віршів відображає ще одну грань творчості автора. Філософія 
внутрішьої суті людини, його мрій, завзяття, натхненної праці, 
відображені автором у римованій формі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72816  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стелла Дячишин (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір (поезія), 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів і оповідань "Голос душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72817  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубова Яна Анатоліївна, Ковтунович Богдан Миколайович, Кучерява 
Ольга Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальна програма "Integral Calculus Easy 

Way" ("ICEW")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для поглибленого вивчення математичного 
аналізу, а саме вдосконалення знань та навичок при наближеному 
обчисленні площ криволінійних фігур. У навчальній програмі 
представлено обчислення за допомогою методу прямокутників, методу 
трапецій та адаптивного методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72818  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванін Олег Іванович, Мухамедов Олександр Мансурович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Фідленс Фармінг" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення автоматізованного 

робочого місця збиральника молока" ("ПРМ СМ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72819  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плахотнюк Георгій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Уроки від діда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршованих творів, що складається з п'яти окремих тематичних 
рубрик: "Тарас Бульба" М.В. Гоголь - переклад з російської в віршах, 
"До Майдану... Майдан... і після..." - цикл з 26 віршів, "Наші з онуком 
домашні завдання" - цикл з 22 віршів, "Моя сім'я і школа" - цикл з 13 
віршів, "Пори року" - цикл з 21 вірша.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72820  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Коменчук Ірина Євгеніївна, Півторак 

Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція визначення монотонності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підпрограму визначення монотонності функції. Реалізовано 
визначення монотонно-зростаючих та монотонно-спадаючих функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72821  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Коменчук Ірина Євгеніївна, Півторак 

Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розділення вектора на монотонні 

відрізки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізовано визначення вектора різниць між відліками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72822  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Максим Олександрович, Бабушкіна Руслана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Основи 
аерофотозйомки (на основі безпілотних летальних апаратів (БПЛА))"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу статті покладено узагальнений матеріал про види безпілотних 
літальних апаратів (БПЛА). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72823  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Леонід Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Игроки" ("Кто ты?")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня була написана під впливом адреналіну у парку "Горького" у 
місті Харкові. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72824  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Фирменный знак и логотип 
"ОDЕССКИЙ DОМ НЕДВИЖИМОСТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з малюнків, які були створені автором для 
позначення компанії "Одеський дім нерухомості" та послуг, що нею 
надаються. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72825  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мостова Анастасія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система показників комплексної оцінки напрямів 
удосконалення матеріальними, фінансовими та інформаційними 
потоками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано систему показників комплексної оцінки напрямів 
удосконалення управління матеріальними, фінансовими та 
інформаційними потоками на основі систематизації кількісних, якісних 
та релейних показників оцінки інформаційних потоків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72826  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ЗИНОЧКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. "Зиночка", роман. Черкассы. Издатель 
Чабаненко Ю.А. - 2009. - 366 с. 

 
Анотація   

Роман присвячується світлій пам'яті батьків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72827  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верещагін Вячеслав Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація, фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система інформаційного забезпечення 
функціонування експозицій музеїв, художніх галерей, виставок або 
презентацій та сценарії використання Системи для мультирежимного 
супроводу відвідання експозицій  музичних інструментів - "Ледь 
зазвучать музичні інструменти, музейні зали оживуть"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір містить детальний опис сценарного та технічного задумів 
створення і впровадження спеціалізованої системи інформаційного 
забезпечення функціонування експозицій музеїв, художніх галерей, 
виставок або презентацій та сценарії її використання для 
мультирежимного супроводу відвідання експозицій музичних 
інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72828  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "РАЗМЫШЛЕНИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. "Размышления", рассказы. Черкассы. 
Издатель Чабаненко Ю.А. - 2007. - 144 с. 

 
Анотація   

Серію книг про розвиток внутрішньої культури людини продовжує 
книга "Размышления". Вона дає можливість замислитися над вічними 
категоріями любові, вічності, вірності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72829  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "УДИВЛЕНИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. "Удивления", рассказы. Черкассы. 
Издатель Чабаненко Ю.А. - 2006. - 96 с. 

 
Анотація   

Кожне оповідання даного твору долучає читача до роздумів, які ще 
ніколи голосно не обмірковувалися ні у молодіжних групах, ні у 
родинному колі між батьками та дітьми. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72830  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаринов Євгеній Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне збраження "Зображення логотипу "CHOCOLATIER" 
("CHOCOLATIER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створено твір, що призначений для використання при 
організації рекламної компанії, збуту та іншої діяльності. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72831  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пинчук Микола Васильович, Чорний Микола Васильович, Долгов 
Роман Валентинович, Степанов Сергій Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір 
наукового характеру, ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Комплект плакатів з правил керування БТР-4Е"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплект являє собою сукупність плакатів, що розкривають та 
ілюструють питання щодо підготовки БТР-4Е до руху, режимів 
керування та правил водіння в складних дорожніх умовах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72832  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєв Олексій Олександрович, Шпак Віталій Степанович, 
Митрофанов Максим Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Пріоком" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний комплекс "Система автоматизації процесів сервісного 
обслуговування ("Service Delivery System")" ("SDS")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс забезпечує контроль і управління процедурами 
сервісного обслуговування клієнтів за рахунок впровадження єдиної 
клієнтської бази і каталогу послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72833  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібраімов Тімур Джевадович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Логлайн "Волонтёр" или "Соцработник" или... "Б***ь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72834  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібраімов Тімур Джевадович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Телевізійний проект "Трёхдневное кино"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72835  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібраімов Тімур Джевадович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарний план "Волонтёр" (Б***ь; Соцработник)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72836  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ЗИНОЧКА", книга 2 - "ОДИНОЧЕСТВО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ия Сапина. Зиночка, книга - 2, Одиночество, роман. 
Черкассы. Издатель Чабаненко Ю.А. - 2010. - 334 с. 

 
 
Анотація   

Доля головних героїв книги викликала не абияку зацікавленість 
читачів, які й спонукали автора продовжити роман з наведенням 
інших подій з життя улюблених персонажів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72837  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович, Неговський 
Андрій Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека функцій криптографічних 
перетворень Crypto-iLib"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72838  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 

ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль математичного аналізу та обробки 

інформації "Ext-Control"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72839  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарчук Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Економіка насінництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економіка насінництва: монографія / Захарчук О.В. - 

К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 272 с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72840  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могилова Марина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Основні засоби сільськогосподарських підприємств: 

стан, оцінка, відтворення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основні засоби сільськогосподарських підприємств : 

стан, оцінка, відтворення : монографія / Могилова М.М. - К. : ННЦ 
"ІАЕ", 2016. - 404 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72841  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Месель-Веселяк Віктор Якович, Мазуренко Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розвиток 
м'ясопродуктового підкомплексу України"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розвиток м'ясопродуктового підкомплексу України / 
Під наук. ред. акад. УААН П.Т. Саблука - К. : ННЦ ІАЕ, 2004. - 198 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72842  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Месель-Веселяк Віктор Якович, Федоров Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методологічні і методичні принципи грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров. Методологічні і 
методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь // 
Економіка АПК. - 1995. - № 2 - C. 11-16. 

 
Анотація   

Грошова оцінка земель визначається розміром щорічно одержуваного 
рентного доходу з урахуванням строку його капіталізації. Останній 
залежить від розміру процентної ставки за користування кредитом. 
Визначено термін капіталізації в 33 роки, що відповідає трипроцетній 
платі за користування кредитом. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72843  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Павло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка розповідей "Занадто величний"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72844  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Hips"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72845  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будниченко Валерій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Проект 
Технічних умов. Трамвай капітально відремонтований та 
переобладнаний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72846  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марко Каламар (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Останній потяг до Києва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72847  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляг Ганна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "VITA STUDIOSOS, СЕРІЯ 3. СПРАВА ВАСИЛЯ 

ЗАРУДНОГО" ("VITA STUDIOSOS - 3")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Василь Зарудний навчається у класі філософії Києво-Могилянської 
академії, проте обов'язкові для студентів дисциплінарні норми, зокрема 
підпорядкування академічному начальству, викликають у нього 
спротив, адже він козацький син, має гордий і волелюбний характер і 
понад усе цінує родову честь та особисту свободу. Таку життєву 
позицію студента не готові прийняти ані його викладачі, ані міщанин 
Юрченко, у якого Василь знімає квартиру, що зрештою призводить до 
цілого ряду судових справ.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72848  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

"ГАЗОВИЙ КОТЕЛЬНИЙ АГРЕГАТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72849  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корженевський Віктор Казимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ЧИ 
ЙОГО ЧАСТИНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72850  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донченко Наталія Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ключниця настінна "Тато Мама Дві Дитини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72851  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донченко Наталія Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ключниця настінна "Тато Мама Дитина Авто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72852  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донченко Наталія Степанівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ключниця настінна "Тато Мама Дитина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72853  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донченко Наталія Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ключниця настінна "Тато Мама Авто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72854  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донченко Наталія Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ключниця настінна "Тато Мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72855  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акімова Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Model of optimal solutions for organization of export biofuels"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Акімова О.В. Model of optimal solutions for organization 
of export biofuels // International Journal of Modern Engineering Research / 
Vol. 5, Iss. 6. - June 2015. - p. 65-67. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72856  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Сергій Васильович, Андрієвська Віра Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Разработка концепции отбора проектов и ее формализация в 
условиях отсутствия полноты информации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Руденко С.В., Андриевская В.А. Разработка 
концепции отбора проектов и ее формализация в условиях отсутствия 
полноты информации // Восточно-Европейский журнал передовых 
технологий, 2/3 (80). - 2016. - с. 4-10. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72857  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акімова Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розробка експортно-імпортної схеми організації доставки 
контейнерів транспортно-експедиторськими компаніями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Акімова О.В. Розробка експортно-імпортної схеми 
організації доставки контейнерів транспортно-експедиторськими 
компаніями // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 
6/3 (72). - 2014. - с. 4-10. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72858  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій під час викладання історії української літератури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т. Шарова, С. Шаров. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій під час викладання історії української 
літератури // Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія 
Філолологія. - Випуск 2 (36). - 2017. - с. 315-318. 

 
Анотація   

У статті розкриваються деякі аспекти використання інформаційно-
комунікаційних технологій під час викладення історії української 
літератури. Наголошується на професійній підготовці викладачів-
філологів з використанням електронних засобів навчального 
призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72859  
 
Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Пінігіна Юлія Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Особливості використання інноваційних технологій 

під час викладання української літератури"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т. М. Шарова, Ю.Г. Пінігіна. Особливості 

використання інноваційних технологій під час викладення української 
літератури // Наукові записки національного університету "Острозька 
академія". - Серія "Філологічна". - 2016. - Випуск 63. - с. 219-222. 

 
Анотація   

У статті розглядається необхідність використання інноваційних 
технологій під час викладання української літератури; подається 
ефективність форм і методів застосування інноваційних методик, 
зокрема електронних підручників, проектних технологій та 
нестандартних уроків.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72860  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Тверитінова Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблема героїчного характеру та морального 
становлення особистості в творах В. Бондаря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т. М. Шарова, А.С. Тверитінова. Проблема героїчного 
характеру та морального становлення особистості в творах В. Бондаря 
// Наукові записки національного університету "Острозька академія". - 
Серія "Філологічна". - 2016. - Випуск 63. - с. 222-224. 

 
Анотація   

У статті акцентується увага на проблемі героїчного характеру та 
становленні особистості в творах В. Бондаря. Наголошується на тому, 
що В. Бондар, звертаючись до воєнної тематики, шукав відповіді на 
питання, які хвилюють суспільство й сьогодні, підіймав питання про 
неминущі моральні проблеми.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72861  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Олексій Борисович, Єгорова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок симетричних та несиметричних 
коротких замикань в електроенергетичних системах" ("EKZ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена у програмному середовищі Borland 
Delphi та дозволяє проводити визначення значень струмів коротких 
замикань таких видів трифазних, однофазних, двофазних замикань на 
землю в електроенергетичних системах. Програма може обробити 
необмежену кількість гілок розрахункової схеми заміщення 
електроенергетичної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72862  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітаєв Артем  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Мастер Q бургер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок являє собою жартівливе зображення тигра, що тримає на 
правій лапі бургер, а вказівний палець лівої лапи вказує на нього. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72863  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітаєв Артем  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Мастер Q суши"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок являє собою жартівливе зображення тигра, що тримає на 
правій лапі палички, між якими розташовано суші. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72864  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітаєв Артем  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Мастер Q пицца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок являє собою жартівливе зображення тигра, що тримає на 
правій лапі піцу, а великий палець лівої лапи піднятий уверх, що 
означає жест "дуже добре".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72865  
 

Дата реєстрації авторського права  13.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко Володимир Володимирович, Коловський Андрій 
Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конструктор договорів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конструктор договорів являє собою шаблон авторського договору у 
форматі HTML. Наводиться 151 шаблон авторських договорів. 
Конструктор договору дозволяє створити, відредагувати, зберегти файл 
і роздрукувати договори в інтерактивному режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72866  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупу Іванна Олегівна (Iva Rich)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Wonder Girl"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За жанром твір є музичним вокально-інструментальним твором 
(піснею), написаним у мелодичному естрадно-змістовому стилі, в 
основу якого закладені елементи сучасного естрадно-танцювального 
поп-стилю. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72867  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволап Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Dream"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

71 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За жанром твір є музичним вокально-інструментальним твором 
(піснею), написаним у мелодичному естрадно-змістовому стилі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72868  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараскіна Тетяна Євгеніївна, Подоляк Сергій Вячеславович, Новіков 

Владислав Сергійович, Павлючкова Ганна Львівна, Михаліна Ольга 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Філія "Проектно-конструкторське технологічне бюро інформаційних 

технологій" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок зрізів моделей АСК ВП УЗ-Є на 

звітну годину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу програмного забезпечення входить програма, метою якої є 
розрахунок та збереження даних зрізу типової моделі або групи типових 
моделей АСК ВП УЗ-Є на задану добу та час в базі даних UZ_REPORT. 
Програма викликається регламентовано на 5-ту та 17-ту годину 
засобами запуску таймерних задач комплексу КОП або в ручному 
режимі окремими засобами комплексу КОП.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72869  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воржева Тетяна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "ПТАХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72870  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Психосинергетика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга про основні постулати психосинергетики і про розвиток 
нелінійного мислення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72871  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мадінова Юлія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Композиционная организация рисунка как 

симптомокомплекс адаптивности / дезадаптивности личности. 
Проблема исследования и диагностики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теоретичні обґрунтування і нове наукове рішення проблеми 
дослідження  адаптивності особистості композиційним методом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72872  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутирін Сергій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Продовольчі товари"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма виконує роль посередника між Інтернет-магазином і 
користувачем. Клієнт вибирає в магазині необхідні йому товари та 
надсилає на пошту магазина замовлення, де вказує, які продукти він 
бажає придбати та в якій кількості. Після цього, протягом 1-2 днів, 
замовлення надходить до замовника. Оплата виконується при доставці. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72873  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко В'ячеслав Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК 
HANUMAN"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72874  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Академия "Вечно Живого Атома 

Вселенной - Холодного ядерного синтеза от Екатерины Музыки" - 
положение на создания ее юридической единицы" / "Akademyia 
"Vechno Zhyvoj Atom Vselennoj - Cholodnogo Iadernogo sinteza ot 
Kateryny Muzyky" - polochenye na sozdanyia jurydycheskoj ejo edynycy" 
("Академия"ВЖАВ-ХЯС от Музыки" / "Akademyia "VZhAV - CIS ot 
Kateryny Muzyky")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект соціального значення, що виконує дію енергій Всесвіту, який 
втілено в патентах України на винахід та корисну модель автора 
Музики Катерини Олександрівни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72875  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіль Артем Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дочь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72876  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Марія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Хроніка Другої Світової Війни" ("Хроніка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У сценарії демонструються події та життя нацистської Німеччини під 
час Другої світової війни. Твір за жанром є історичною комедією, у якій 
показано близько десяти коротких постановочних відрізків про 
соціально-політичне життя німців того часу. В історії присутні домисли 
та чорний гумор, остання сцена являє собою альтернативну історію з 
елементами фантастики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72877  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісова Тетяна Володимирівна, Барановський Фелікс Володимирович, 
Самойленко Олександр Григорович, Ковальчук Юрій Олексійович, 
Овчар Олена Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "КОНЦЕПЦІЯ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ПОЛІТОЛОГІЯ. 
ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепцію освітньої програми розроблено для підготовки магістрів-
політологів, що спеціалізуються на гендерних студіях. Концепцією 
передбачено перелік основних компетентностей та програмних 
результатів навчання, якими повинен володіти випускник даної 
програми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72878  
 

Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смага Іван Тарасович, Романишин Андрій Миколайович, Бойко Олег 
Володимирович, Богородицький Дмитро Валерійович, Мацевко Тарас 
Михайлович, Кожевніков Владислав Миколайович, Капінус 
Олександр Сергійович, Пазина Володимир Іванович, Грицевич Тарас 
Любомирович, Гузенко Ірина Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Психологія бою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі акумульовано сучасні підходи до розуміння психологічних 
особливостей сучасних бойових дій та їхнього впливу на бойову 
діяльність військовослужбовців. Описано форми, методи та засоби, які 
може застосовувати командир, щоб підтримати належний морально-
психологічний стан особового складу в різних ситуаціях бойової 
діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72879  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлова Вікторія Володимирівна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сборник стихов "Грустная девчонка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли пісенні тексти, які були написані у 1996-2017 роках. 
За своєю суттю - це любовна лірика, яка описує хвилювання у житті 
ліричного героя на різних сходинках життя. У кожному тексті читач 
може прочитати глибокий підтекст, у більшості ситуацій впізнаючи 
себе.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72880  
 
Дата реєстрації авторського права  14.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Хищенко Людмила Аркадіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ЛЮБЛЮ И КАЮСЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72881  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Сосуд в Твоїх руках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72882  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаченко Артем Олександрович, Ігнатенко Павло Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз методів підвищення точності вимірювальних 

комплексів лінійно-кутових розмірів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджуються основні джерела похибки вимірювання 
лінійних розмірів деталей, вібрація та температура, електрична та 
механічна інертність в комплексі як основні джерела. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72883  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Василь Андрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Цілісність у супраментальній психології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72884  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таша Круз (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Як тебе не любити (Місто)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72885  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврушко Наталія Михайлівна (Таша Круз)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Про любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72886  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сувальський Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Самотній вечір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72887  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сувальський Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "На роботу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72888  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сувальський Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Туберкульоз виліковний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72889  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сувальський Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Самотня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72890  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ханна Катріна (KATRINA), Зеленський Владислав Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник пісень "Figures"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника пісень входять сім різноманітних пісень українською, 
російською та англійською мовами, а також одне музичне 
супроводження з бек-вокалом українською і англійською мовами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72891  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никоненко Жанна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Медичний стоматологічний посібник для пацієнтів "Вылечить зубы 

без проблем или ревизор в кабинете стоматолога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для тих, хто зацікавлений питаннями, які 
стосуються зубощелепної системи людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72892  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VIRGINIA (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

80 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тримай мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72893  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаплигін Олександр Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Мои Паззлы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга-збірник художніх віршів автора. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72894  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косілкин Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Be easy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72895  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Олександр Олександрович, Федкевич Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "BRKN 
BROOKLYN"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72896  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульженко Олег Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Скульптура "Скифська риба-Всесвіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72897  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баденкова Вікторія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів "Старослов'янська мова: Вступ. Фонетика" 
("Старослов'янська мова: Вступ. Фонетика: навчально-методичний 
посібник")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику охоплено окремі розділи старослов'янської мови - 
найдавнішої писемно-літературної мови слов'ян. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72898  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнєв Віктор Андрійович, Трегуб Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник для оцінки якості життя хворих 
на хронічний панкреатит (додаток до історії хвороби)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета-опитувальник включає безпосередньо анкету та інструкцію з 
використання анкети. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72899  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таршинов Ігор Вікторович, Клімов Сергій Вячеславович, Зайцев 
Дмитро Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Альбом № 1 циклограмм на восьмиканальный 
аппарат для пневматического массажа с LED-индикатором"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72900  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Ірина Олексіївна, Ус Вікторія Феліксівна, Гегер Анна 

Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Концептуальна дизайн-розробка "Моделювання 

візуальних рекурсивних систем в гуцульських площинних орнаментах 
для використання в дизайні сучасного українського інтер'єру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72901  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

83 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ус Вікторія Феліксівна, Гегер Анна Дмитрівна, Кузнецова Ірина 
Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "КОНЦЕПТУАЛЬНА ДИЗАЙН-РОЗРОБКА: 
ВІЗУАЛЬНІ РЕКУРСИВНІ СИСТЕМИ В ГУЦУЛЬСЬКИХ 
ОРНАМЕНТАХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕР'ЄРУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72902  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гегер Анна Дмитрівна, Залізко Юлія Володимирівна, Ус Вікторія 
Феліксівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням та ілюстраціями "Концептуальна модель 
комплекту меблів "Recursion"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72903  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чигирин Катерина Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Орнаменти для вишивання 
"Відродження національних традицій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72904  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красін Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "РЕЖИССИРУЕМАЯ ФИЛЬМОТЕРАПИЯ. 
РЕЖИССИРУЕМЫЙ ФИЛЬМОТРЕНИНГ"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72905  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глоба Вадим Сергійович, Нечипорук Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль формування модульних 

тестових завдань в умовах кредитно-модульної системи оцінювання 
знань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72906  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Олександр Сергійович (Ewsei)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Живи на повну кожень день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72907  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліченко Дмитро Володимирович, Нечипорук Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс раціоналізації процесу 

обслуговування користувачів в логістичних компаніях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою програми можна оптимізувати чергу в логістичній 
компанії з методами пошуку оптимального відділення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72908  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Дмитро Ігорович, Антоненко Артем Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління підприємством 

"jSolutions"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72909  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Дмитро Ігорович, Антоненко Артем Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління бюджетною установою 

jSolutions"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72910  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилов Юрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму "Панорама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72911  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирицька Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Аля в країні Недоладії" за повістю Галини Малик "Незвичайні 
пригоди Алі в країні Недоладії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72912  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Олександр Валентинович, Дерій Родіон Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Миргород (Сонячне місто)" ("Миргород")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72913  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міллер Катерина Вікторівна (МИШЕЛЬ ХЕПБЕРН, MICHELLE 

HEPBURN)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Трітмент кінофільму "Р.Э.М. - Ришелье, Этюд, Марселец"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72914  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Оповідання "ВОСКРЕСНАЯ ПРОГУЛКА или ОДИН ДЕНЬ ИЗ 

ЖИЗНИ ВЛЮБЛЕННЫХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72915  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піпченко Олександр Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Towing System"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для моделювання взаємодії буксира та об'єкта, 
що буксирують. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72916  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицький Дмитро Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Всецарица (не Пантанасса)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш присвячений померлій мамі автора. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72917  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуртовенко Роман Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний роман "Біоподи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події роману відбуваються в майбутньому. З розвитком науково-
технічного прогресу людство навчилося проводити операції із 
пересадки мозку у штучне біонічне тіло аби зробити своє життя вічним. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72918  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адамян Амаяк Акопович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Пекарня-кондитерская 
"Золотой колос" ("Пекарня-кондитерская "Золотой колос")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Зображення призначено для використання при організації рекламної 
компанії, збуту та іншої діяльності, пов'язаної з напоями, хлібо-
булочними, кондитерськими та іншими виробами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72919  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрига Олексій Михайлович, Яворська Тетяна Іванівна, Прус Юрій 

Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка аграрного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Послідовно та логічно викладено теоретичні, методичні та практичні 
питання формування і розвитку аграрного підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72920  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелла Тамара Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технологія швейного 

виробництва. Технологічний процес обробки рукавів у верхньому одязі 
та з'єднання їх із швейним виробом: методичні вказівки  до виконання 
лабораторної роботи для студентів денної форми навчання 
спеціальності 182 "Технологія легкої промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72921  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелла Тамара Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технологія швейного 
виробництва. Технологічний процес обробки комірів у верхньому одязі 
та з'єднання їх із швейним виробом: методичні вказівки до виконання 
лабораторної роботи для студентів денної форми навчання 
спеціальності 182 "Технології легкої промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72922  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кедровська Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір учбово-практичного характеру "Программа 
раннего развития детей "QUICK STEPS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72923  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорова Лариса Анатоліївна, Зав'ялова Тетяна Василівна, Непша 
Олександр Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Екологічна освіта в міжпредметних зв'язках 
географії і біології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72924  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвіркун Сергій Вікторович, Куценко Станіслав Васильович, 
Землянський Олександр Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Модели и методы построения безпроводных систем 
пожарной сигнализации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72925  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Коллекция сувениров с видами 
Крыма, Литвы и Краснодарского края"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72926  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій Володимирович, 
Загляда Іван Михайлович, Заремба Ольга Миколаївна, Макаров Денис 
Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Реєстрів водіїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72927  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лось Дмитро Валентинович, Мажуга Єгор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний альбом "30 лет спустя: моя жизнь, моя дружба, моя 

любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом включає 14 пісень жанрів "рок" та "поп", в яких 
піднімаються теми життя, весни, кохання та дружби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72928  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піть Євгеній Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник аудіовізуальних творів "Simple and Delicious"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кулінарна програма складається з 101 високоякісного відео-епізоду 
найкращих рецептів різних країн світу для легкого приготування 
смачних страв. Глядачі матимуть доступ до широкого спектра 
кулінарних рецептів з чіткими візуальними інструкціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72929  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн етикеток "GRAND 
HENNA" ("GRAND HENNA")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений твір містить декілька варіантів дизайну етикетки 
"GRAND HENNA". Дані варіанти дизайну етикетки призначені для 
маркування косметичних засобів, а саме хни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72930  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брінцева Олена Григоріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-прикладні сценарії вдосконалення 
інституціонального забезпечення гідної праці в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором запропоновано три альтернативні теоретико-прикладні 
сценарії вдосконалення інституціонального забезпечення гідної праці в 
Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72931  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєва Вікторія Володимирівна, Романюк Яніна Миколаївна, 
Сапожніков Ігор Вадимович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Філія "Проектно-конструкторське технологічне бюро інформаційних 
технологій" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АРМ ведення нормативно-довідкової 
інформації АСУ Т (АРМ НДІ АСУ Т)" ("АРМ НДІ АСУ Т")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу програми входять задачі: відображення таблиць НДІ для 
перегляду або коригування; фільтрація даних таблиці; сортування 
даних таблиці; коригування запису в таблиці; видалення запису з 
таблиці НДІ; додавання запису; збереження змін в таблиці в системі 
АСК ВП УЗ-Є; експорт даних таблиці у документи формату Excel.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72932  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тисленко Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій "Яхтенная академия Fleet5" Теория"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72933  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тисленко Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Презентації курсу теорії яхтингу "Яхтенная академия Fleet5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72934  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Вячеслав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Смультики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розповідає як на планеті Мультишь жили казкові істоти 
Смультики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72935  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благова Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Синергетический психокоррекционный 
метод (СПМ), имманентный мультимодальности "ВЕЛИЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором на основі теоретико-методологічного аналізу проблеми 
психокорекції визначений психологічний вміст феномену 
комплексного синергетичного методу психокорекції, досліджені його 
основні компоненти і особливості їх прояву.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72936  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Множественная природа стресса (мультистресс)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянута нова класифікація стресу, описані методи, що 
дозволяють зменшити надмірний стрес та здійснити профілактику 
негативних наслідків стресу. Також у статті вказана класифікація 
стрес-реакцій, на базі якої наведені приклади діагностики та 
профілактики стресу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72937  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушвара Олег Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Пляшка для напоїв "S CLASS LUXURY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На графічному зображенні показана авторська художня концепція 
зовнішнього вигляду нової пляшки для напоїв під назвою "S CLASS 
LUXURY". Напис виконаний на тлі пляшки літерами латинського 
алфавіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72938  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушвара Олег Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Пляшка для напоїв "S CLASS INNOVATION"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На графічному зображенні показана авторська художня концепція 
зовнішнього вигляду нової пляшки для напоїв під назвою "S CLASS 
INNOVATION". Напис виконаний на тлі пляшки літерами 
латинського алфавіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72939  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушвара Олег Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Цигарка "FINANCIER LUXURY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На графічному зображенні показана авторська художня задумка 
зовнішнього вигляду цигарки еліт-класу під назвою "FINANCIER 
LUXURY". Напис виконаний літерами латинського алфавіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72940  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушвара Олег Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Збірник рецептів соків та смузі "Рецептурні 
інновації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику викладено авторські рецепти складу соків із фруктів та 
овочів. Також описано спосіб обробки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72941  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушвара Олег Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "FINANCIER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На графічному зображенні показана авторська художня концепція 
уособлення стилю, духу свободи і незалежності та фінансового достатку 
у вигляді стилізованого одягу - кофти з метеликом та V-подібною 
горловиною. В центрі зображення поміщено напис "FINANCIER", 
виконаний літерами латинського алфавіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72942  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воляр Степан Петрович, Кухній Леся Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Проект малих гідроелектростанцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72943  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єва Людмила Миколаївна, Шустерман Тамара Йосипівна, Леонов 
Сергій Федорович, Варшавський Яків Симонович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Catamnesis of organic hallucinosis case at pituitary 
macroadenoma"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: L. Yur'yeva, Т. Shusterman, S. Leonov', Ya. Varshavskij. 
Catamnesis of organic hallucinosis case at pituitary macroadenoma // 
Медичні перспективи. - 2016. - Т. ХХІ, № 4. - С. 45-49. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72944  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапович Василь Михайлович, Хащевська Віра Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТСЕРВ-

МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білінг нарахувань послуг за водопостачання і 

водовідведення для абонентів комп'ютерної програми "Система обліку 
комунальних послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72945  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "INTERLUDE"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72946  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пластун Юлія Сергіївна (YALU)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "В сердце на вылет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72947  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Шепот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72948  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я любила тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72949  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я зависим"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72950  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Петя будет петь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72951  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "#СказочноеБали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72952  
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Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Где живет любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72953  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабан Євгеній Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "FOOTBIK BABY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72954  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабан Євгеній Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Персонажі "Footbik.Baby"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72955  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Картина, вишита у технеці "хрестик" -  
"Радуйся Миколаю!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72956  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Картина, вишита у техніці "хрестик" - 
"Берегиня роду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72957  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Картина, вишита у техніці "хрестик" - 

"Покрова роду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72958  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Картина, вишита у техніці "хрестик" - 
"Портрет матері"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72959  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Картина, вишита у техніці "хрестик" - 
"Хто є як Бог?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72960  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фінкельштейн Володимир Борисович, Єгоров Олексій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимізаційний розрахунок однофазного 

асинхронного двигуна" ("OPTOAD")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72961  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселов Сергій Павлович, Невлюдов Ігор Шакирович, Донсков 
Олександр Миколайович, Сичова Оксана Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для автоматизації 
роботи з конструкторсько-технологічною документацією на 
промисловому підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72962  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корновенко Сергій Валерійович, Кульбашна Олена Анатоліївна, 
Парамонова Ольга Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Право інтелектуальної власності  науково-педагогічного 
працівника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72963  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баглик Євгенія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Фейсбилдинг. Красота и молодость 
лица"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72964  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Владислав Сергійович, Олійник Леонід Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Генератор навчальних планів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72965  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслова Ганна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис гри "Психологическая коучинговая игра "Triangle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72966  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотухін Роман Володимирович, Пилипець Ігор Олегович, Панасенко 

Михайло Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс АВЗК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення внутрішнього та зовнішнього 
зв'язку в групі мобільних об'єктів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72967  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Євген Анатолійович, Бісікало Олег Володимирович, 
Коваленко Олена Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навігатор навчальних ресурсів" ("ННР")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для навігації електронних навчальних ресурсів, 
що можуть бути використанні в освітньому процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72968  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Євген Анатолійович, Бісікало Олег Володимирович, 

Коваленко Олена Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна книга "Lectures&Exercises JetlQ 

VNTU" ("ЕК")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення електронних лекцій, збірників 
задач, посібників та підручників, що можуть бути використанні в 
системі управління навчанням JetlQ VNTU.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72969  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Євген Анатолійович, Бісікало Олег Володимирович, 
Коваленко Олена Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Персональний репозиторій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення індексованого сховища 
електронних ресурсів, що можуть бути використані в освітньому 
процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72970  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабко Володимир Віталійович, Романюк Олександр Никифорович, 

Бісікало Олег Володимирович, Боцула Мирослав Павлович, 
Паламарчук Євген Анатолійович, Коваленко Олена Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система інтеграції електронних ресурсів 

вищого навчального закладу "Інтегровані електронні ресурси ВНТУ 
JetlQ" ("ІЕР ВНТУ JetlQ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для інтеграції електронних ресурсів вищого 
навчального закладу в єдине електронне інформаційне середовище з 
метою підвищення ефективності роботи з електронними ресурсами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72971  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабко Володимир Віталійович, Бісікало Олег Володимирович, 

Савчук Тамара Олександрівна, Паламарчук Євген Анатолійович, 
Коваленко Олена Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний деканат JetlQ" ("ЕД JetlQ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення електронних журналів викладачів 
та старост, модульних та екзаменаційних відомостей, формування 
статистичної інформації та моніторингу основних показників 
результатів освітнього процесу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72972  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Станіслав Йосипович, Степанов Дмитро Вікторович, Боднар 

Лілія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Котельні установки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить теоретичний матеріал, приклади розв'язання задач 
та завдання для самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72973  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барась Святослав Тадіонович, Шеремета Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Посібник "Лабораторний практикум з дисциплін "Електроживлення" 

та "Радіоелектронні пристрої"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику містяться матеріали з шести лабораторних робіт, які 
стосуються електроживлення радіоелектронної апаратури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72974  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барась Святослав Тадіонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні вказівка для самостійної роботи 
студентів з курсу "Вступ до фаху"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках структуровано висвітлюються задачі та 
алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального 
процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72975  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барась Святослав Тадіонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з курсу "Кінцеві пристрої абонентського доступу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках структуровано висвітлюються задачі та 
алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального 
процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72976  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барась Святослав Тадіонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з дисципліни "Широкосмугові технології телекомунікацій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках структуровано висвітлюються задачі та 
алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального 
процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72977  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний стенд для виконання 
лабораторної роботи "Дослідження та оцінка електромагнітного поля 
на робочих місцях" ("OP LR 10")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати лабораторну роботу "Дослідження та 
оцінка електромагнітного поля на робочих місцях". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72978  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барась Святослав Тадіонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні вказівки для самостійної роботи 
студентів з дисципліни "Сигнали та коди в телекомунікаціях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках структуровано висвітлюються задачі та 
алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального 
процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72979  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олександр Васильович, Коваль Костянтин Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Методика тренінгу "Побудова команди, ІІ 
етап, для студентів 2-4 курсів навчальних закладів І-ІV рівня 
акредитації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методика підготовлена з метою визначення індивідуальних командних 
ролей, засвоєння практичних навичок роботи в команді, перетворення 
групи людей в ефективну команду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72980  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Черняк Олександр Іванович, Павлов 
Сергій Володимирович, Обертюх Максим Романович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання фібоначчієвого лічильника" 
("FBCounter")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фібоначчієва система числення - це надмірна позиційна система 
числення з адитивними співвідношеннями між вагами розрядів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72981  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Микола Миколайович, Блащук Наталя Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок паль на горизонтальне 
навантаження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє проводити розрахунок одиночних паль змінного 
поперечного перерізу на дію горизонтального навантаження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72982  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озерний Данііл Дмитрович, Сєростанова Ольга Анатоліїівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Eloquence"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72983  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородієнко Олександра Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція розвитку професійної компетентності 
керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв'язку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72984  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Дмітрій (Morozov Dmitri)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Неведомые стражи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72985  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування інформаційного забезпечення 
функціонування ринку електричної енергії України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72986  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Олександр Валерійович, Івану Віктор Вікторович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Кохан Ярослав Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ROZUMNYKY SPEECH THERAPY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72987  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брендель Костянтин Анатолійович, Гавриш Олексій Олегович, 
Теплухін Олексій Володимирович, Моруга Андрій Федорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Графічно-розрахунковий комплекс "Броня" 
("Armor")" ("ГРК "Броня")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72988  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, похідний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій пародійного кіносеріалу "Казка Партії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. Це історія про змішаний апокаліптичний, 
депресивний, фентезійний, казковий, фантастичний та історичний 
світ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72989  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, похідний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій пародійного кіносеріалу "Переможці. Або в бій ідуть одні 
дівчата" ("Переможці")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. Друга Світова війна. Декілька історичних сюжетних 
ліній.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72990  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Сятиня Михайло Лукович, 
Шаповалов Валентин Валерійович, Волох Дмитро Степанович, 
Шаповалов Валерій Володимирович, Хмелевський Микола 
Олександрович, Гудзенко Андрій Олександрович, Бутко Аліна 
Юріївна, Довжук Вікторія Вікторівна, Коновалова Людмила 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Практикум з робочим журналом для аудиторної та 
позааудиторної роботи з організації фармацевтичної справи, 
фармацевтичного законодавства, судової та доказової фармації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72991  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинська Валентина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управління кар'єрою персоналу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  72992  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинська Валентина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Визначення форм колективного обговорення ділових 

проблем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72993  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернушкіна Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стратегічні аспекти запровадження мотиваційного 
моніторингу у системі мотивації працівників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72994  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ведерніков Михайло Данилович, Чернушкіна Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нормування праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72995  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанова Юлія Вікторівна (автор К.305)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл статей "Авторские изделия из природных камней, кожи и других 
материалов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72996  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанова Юлія Вікторівна (автор К.305)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл статей "Современные мужские четки и малоизвестные 
материалы для литотерапии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72997  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Работягова Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Патентне право (науково-практичний коментар Глави 
39 Цивільного кодексу України Право інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72998  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипіна Ірина Валентинівна, Костікова Марина Володимирівна, 
Іванов Станіслав Миколайович, Левтеров Андрій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) 
з комп'ютерної техніки і програмування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  72999  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельник Ірина Іванівна, Потайчук Оксана Юріївна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

118 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Навчальний комплект "Звук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73000  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Типовой сценарий аудиовизуального произведения "Про 
Желейного медведя Валеру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73001  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Граф Марина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз існуючих методів обробки інформації в блоці 
керування безпілотного повітряного судна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73002  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федченко Олег Михайлович, Баликін Ілля Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ілюстрацій до анімаційного серіалу "Притчі народів світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73003  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федченко Олег Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій першої серії анімаціного фільму "Притча про Щастя" до 

серіалу "Притчі народів світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73004  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василинчук Віктор Іванович, Запотоцький Андрій Петрович, Бурак 

Марія Василівна, Бондаренко Євгеній Володимирович, Стрільців 
Олександр Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 

"Протидія підрозділами Національної поліції України злочинам у сфері 
обігу алкогольних напоїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73005  
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Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудінов Вадим Анатолійович, Пакриш Олександр Євгенович, 
Підвисоцький Валерій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Інформаційні 
технології в діяльності Національної поліції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73006  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олецький Олексій Віталійович, Горборуков Вячеслав Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет "Києво-Могилянська академія" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизований запис на дисципліни 
вільного вибору для студентів бакалаврських та магістерських 
програм" ("АВТОЗАПИС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73007  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селюк Дмитро Миколайович (rdsbrothers), Селюк Роман 
Миколайович (rdsbrothers)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фотографій "Поділ 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73008  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "ВИШНЁВЫЙ СОН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73009  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Фотографии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73010  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Леся Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Піднімайся вище неба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73011  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

122 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Поема для скрипки і фортепіано"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73012  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиленков Вадим Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Україна у вогні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73013  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскура Ганна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Перспективи створення інституту інформаційного комісара в 

Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Проскура Г.М. Перспективи створення інституту 

інформаційного комісара в Україні : стаття // Конституційно-правові 
академічні студії - № 1. - 2016. - С. 118-123. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73014  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Павло Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний збірник "Зборник музыкальных иллюстраций № 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73015  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісітов (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний альбом "Мир в кармане" и другие песни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73016  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гостєєва Марина Вікторівна (Maranello Rosso)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір учбового характеру з ілюстраціями "A short guide to 
English tenses for Russian speakers"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73017  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скорінов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Психологічна драма "Художник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73018  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кафтанова Юлія Вікторівна (автор К.305)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл статей "Магические свойства камней, украшения, гороскопы и 
фэн-шуй"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73019  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихограй Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обучение чтению детей дошкольного возраста по 
методу Ирины Лихограй" ("English Reading Practice Book")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73020  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тілай (псевдонім)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Зажигай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "А может быть", "Где-то далеко идут дожди", "Лети 
со мной", "Тебя вернуть",  "Моя невеста", "Натали", "Разбитые зерка-
ла", "Зажигай".  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73021  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітканіч Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій кінофільму "Девочка в синем платье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73022  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Андрій Олександрович (Птица, CMPTN), Шалманов 

Михайло Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Не Комптон" (COMPTON)" ("Это не Комптон")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73023  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Андрій Олександрович (Птица, CMPTN), Шалманов 
Михайло Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Катюша" ("Катюша" CMPTN")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73024  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шалманов Михайло Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "По весне..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73025  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цірук Ганна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Bias compensation in vibratory gyroscope"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73026  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Скрябін (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Казки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "До смерті і довше"; "Татко хворий"; "Разом ми"; 
"Коралі"; "L.V."; "Руки медузи"; "Загублений рай"; "Той прикрий 
світ"; "Годинник"; "Я живу"; "Чуєш біль"; "Education"; "Нікому то 
не треба"; "Train"; "І буде так"; "Там де мене лишили".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73027  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Скрябін (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Стриптиз +"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73028  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Скрябін (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мова риб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Вона догнала дикий вітер"; "Самотній в'язень"; 
"Оля"; "На даху"; "Чим пахне?"; "Побєда"; "Техносекс"; "Турбо-
техно"; "Лишився того"; "Шось зимно"; "Не вмирай"; "В очах"; 
"Сам"; "Осінь-зима"; "Най буде дощ"; "Хворий  спокій".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73029  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Скрябін (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Скрябін. "MODNA КРАЇNА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Нема дурних"; "Бультер'єр"; "Цукор"; "Неділя 
понеділок"; "Джапан ТіВі"; "Модна країна"; "Чорнобиль форева"; 
"Люди чекають"; "Зламані крила"; "Як музика (інструментал)"; 
"Буль мікс".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73030  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Скрябін (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Скрябін "Птахи"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Плани"; "Птахи"; "Змучений"; "L'AMOUR 
ATTACK"; "Мудрий бо німий"; "Наприклад"; "Наше місто"; "То для 
нас"; "Змучений"; "Птахи (я собі захотів маруша мікс)"; "Птахи 
(короткий мікс)"; "Наше місто (оригінал + 3 бонус-треки)"; "Дерева 
плакали"; "Шось зимно 95 (інструметал)"; "Чуєш біль 95 
(інструментал)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73031  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Скрябін (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Проза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скрябін Кузьма. Проза / Кузьма Срябін ; фото 
Ю.С. Кочетової ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. - Харків : Фоліо, 
2016. - 378 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73032  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Скрябін (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Поезія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скрябін Кузьма. Поезія / Кузьма Скрябін ; фото 

Ю.С. Кочетової ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. - Харків : Фоліо, 
2016. - 217 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73033  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьма Скрябін (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Хробак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли "Інтро"; "Клей"; "Майже"; "Твій портрет"; "Ми 
як машини"; "Небо каже (йди сюда)"; "Секс (то море з людей)"; "Я 
Добрий"; "Не треба"; "Великий хробак"; "Фото/брудна як ангел"; 
"Клей мікс 1"; "Клей мікс 2"; "Клей мікс 3".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73034  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Група Скрябін та друзі по сцені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ольга Кузьменко. Група Скрябін та друзі по сцені 

[Текст] / автор і упорядник Ольга Кузьменко. - Львів : Видавництво 
Старого Лева, 2016. - 192 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73035  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Моя дорога птаха. Мамина книжка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ольга Кузьменко. Моя дорога птаха. Мамина книжка. 

- Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. - 46 с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73036  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шупяк Роман Романович (Роман Скорпіон)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник музичних творів з текстом "Альбом "Поцілую"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Поцілую"; "Мамо, я закохався"; "Ти моя"; "Гоп 
ца-ца"; "З Днем Народження"; "Фата"; "Так сильно"; "Океан"; 
"Давай будемо разом"; "Печаль", "Мама"; "Я встретил свою любовь"; 
"Коляда"; "Україно моя".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73037  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдан Анжиєвський (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір 

белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Пурпурные ночи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73038  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Словник термінів і понять з дисципліни "Економіка 

підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73039  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Ольга Іванівна, Репела Надія Петрівна, Татунчак Ярослава 

Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Політична економія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73040  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилюк Роман Олександрович, Романюк Оксана Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FreeSearcher"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73041  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободяник Денис Сергійович, Бабюк Наталя Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дитяча комп'ютерна гра "TeachTime"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73042  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменицький Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з дисципліни 

"Судові та правоохоронні органи України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73043  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменицький Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

133 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з дисципліни 
"Теорія держави і права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73044  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменицький Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з дисципліни 
"Юридична деонтологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73045  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з дисципліни 

"Історія держави і права України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73046  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з дисципліни 
"Історія держави і права зарубіжних країн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73047  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з дисципліни 

"Основи науково-правових досліджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73048  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіроштан Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Нариси з історії українського словотворення (nomina loci 

кінця ХVІІ - початку ХХІ ст.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73049  
 
Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабакова Ольга Володимирівна, Волкова Ірина Вікторівна, 

Єрмоленко Світлана Іванівна, Коваль Оксана Володимирівна, Митяй 
Зоя Олегівна, Пачева Валентина Миколаївна, Сіроштан Тетяна 
Василівна, Хомчак Олена Геннадіївна, Юрченко Олександр 
Віталійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Знакові величини у формуванні 
лінгвального образу світу українців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73050  
 

Дата реєстрації авторського права  21.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Письменицький Андрій Анатолійович, 
Попенко Ярослав Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з підготовки та 
захисту курсових робіт по дисципліні "Теорія держави і права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73051  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махота Алла Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дослідження методології облікової 

оцінки фінансових інвестицій приватних підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано специфичні риси фінансових інвестицій вітчизняних 
підприємств, які визначають особливості їх облікової оцінки; 
встановлено метод первісного оцінювання вкладень у цінні папери; 
визначено параметри розподілу об'єктів інвестування в обліку та 
досліджено національну методологію переоцінки фінансових інвестицій 
пов'язаним і непов'язаним сторонам.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73052  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махота Алла Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Оцінка конкурентних переваг банку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовані теоретико-методичні положення статичної та динамічної 
оцінки конкурентних переваг банку з урахуванням непередбаченої 
мінливості стану макрооточення банку та розроблено практичні 
рекомендації щодо підвищення ефективності його функціонування у 
конкурентному середовищі національного ринку банківських послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73053  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махота Алла Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Технологія бухгалтерського 
відображення доходів приватних підприємств за операціями 
фінансового інвестування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено сутність та критерії визначення доходів за фінансовими 
інвестиціями, наведено методи їх облікової оцінки, представлено 
призначені для їх відображення бухгалтерські рахунки та порядок 
розкриття бухгалтерської інформації про доходи від фінансових 
інвестицій у фінансовій звітності інвесторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73054  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бно-Айріян Михайло Каренович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Стратегії енергетичної дипломатії України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі вперше в Україні розглянуто приклади систем координації 
енергетичної дипломатії за кордоном, діяльність міжнародних 
фінансових та аналітичних інституцій і проаналізовано 45 країн, які 
тією чи іншою мірою становлять інтерес для України на предмет 
розвитку співробітництва в енергетичній сфері, та надані конкретні 
рекомендації посилення присутності України на регіональних 
енергетичних ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73055  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васільєв Анатолій Степанович, Василинчук Віктор Іванович, 

Запотоцький Андрій Петрович, Братель Сергій Григорович, 
Хуторянський Олександр Васильович, Марков Михайло 
Миколайович, Миронець Юрій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник 

"Антикорупційна політика  в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний посібник допоможе науково-педагогічному працівнику 
організувати регулярне тестування слухачів з метою системного 
контролю їх рівня знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73056  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрій Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Конспект лекцій "Честный обмен или Как быстро подготовить 

менеджера по продаже товаров, услуг, рекламы. Издание второе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73057  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Олександр Ігорович, Нечипорук Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль розпізнавання тексту з 
растрових зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує розпізнавання математичних символів, символів 
латинського та грецького алфавітів та виконує їх виведення в 
текстовий редактор MS office Word.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73058  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Сергій Анатолійович, Тимощук Віктор Іванович, Войтков 

Олег Петрович, Кряталов Микола Порфирійович, Сорока Сергій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс 

"Курс" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "Технический отчёт "Системы 

электроснабжения на топливных элементах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В технічному звіті проаналізовано сучасний стан водневої енергетики в 
частині одержання та зберігання водню, а також застосування 
водневих паливних елементів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73059  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторія Порт (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Лад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У семи розділах книги ілюструється сутність ландшафту, його 
домінантна значимість в поглибленні естетичного рівня розвитку 
людини. В сучасних умовах розвиток міст потребує вдосконалення 
екологічної, функціональної та естетичної організацій території.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73060  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булат Анатолій Федорович, Волошин Олексій Іванович, 
Кратковський Ігор Леонідович, Рябцев Олег Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика определение содержания 
диоксида кремния в пробе угольной пыли светооптическим способом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі наведено алгоритм та методику визначення вмісту діоксиду 
кремнію у вигляді кварцу або опалу в пробі вугільного пилу 
світлооптичним способом. Ці два різновиди визначаються за 
характерними оптичними константами та морфологічними ознаками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73061  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліскович Назарій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Економічна сутність та вплив стратегічного позиціонування 
на ефективність управління підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліскович Н.Ю. Економічна сутність та вплив 
стратегічного позиціонування на ефективність управління 
підприємством // Економіка Фінанси Право. - 2017. - № 3/2. - С. 21. 
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Анотація   
Стаття присвячена визначенню суті стратегічного позиціонування 
підприємства, вивченню етапів здійснення цього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73062  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярик Павло Олегович, Романюк Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система збору та класифікації відгуків за 
допомогою SMS-повідомлень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це міні SMS-центр з даними про вхідні і надіслані SMS. 
Вона дає можливість завантажувати, зберігати, редагувати 
повідомлення і список розсилки, отримувати звіти та класифікувати 
вхідні дані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73063  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Михайло Юрійович, Романюк Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток для інтерактивного 
відображення маршрутних транспортних засобів Вінниці VinnMap"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Люди щодня все більше і більше автоматизують своє життя, 
спрощуючи його і економлячи час, але деякі речі ще не достатньо 
автоматизовані. Одна з них - це проблема запізнення людей в різні 
місця. Для вирішення цієї проблеми і розроблений веб-додаток 
"VinnMap".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73064  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никита Ваин (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Душа с душою говорит..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша частина твору "Путь домой" загострює увагу читача на 
головному аспекті нашого буття - поверненні до батьківського дому, з 
якого ми колись пішли в світ шукати велику мудрість. Друга частина 
твору "Золотой Город" розповідає про тісний зв'язок минулого, 
сучасного та майбутнього. Третя частина твору "Возвращение Домой" 
нагадує нам, що у нас є свій дім, дарований нам батьками. Четвертою 
ниткою через весь твір проходить усвідомлення того, що Віра, Надія та 
Любов - це фундаментальні сили творення наших батьків, а значить і 
нас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73065  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Сапена (псевдонім), Оскар Сапена  (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Пригоди маленького Нуві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця історія про черепашення-винахідника, який потрапляє у незнаний 
світ, де з ним відбуваються неймовірні пригоди. Завдяки своїй 
сміливості він долає усі перешкоди та знаходить нових друзів. 
Пригодницька казка для дітей молодшого та середнього віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73066  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "In the Grip of De-Stalinization: Mosaics of Everyday Life 

of Pedagogical Institutes of the UkrSSR in 1953-1964"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lukyanenko O.V., In the Grip of De-Stalinization : 

Mosaics of Everyday Life of Pedagogical Institutes of the UkrSSR in 1953-
1964 : Monograph [Text]. - Poltava : Publishing Hоuse "Simon", 2016. - 274 
p., i-viii. 

 
Анотація   

В монографії на основі аналізу широкого кола опублікованої 
літератури та архівних документів проводиться комплексне вивчення 
проблеми повсякдення колективів вищої педагогічної школи у 1953-
1964 роках. Розкрито питання зміни матеріально-технічної бази вишів, 
еволюції умов побуту студентів та викладачів. Подано аналіз статків та 
купівельної спроможності освітян. Охарактеризовано мотиви 
повсякденної релігійної та девіантної поведінки освітян.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73067  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Філософія Родошанування. Поетичні роздуми"  

("Філософія Родошанування")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лук'яненко О.В., Філософія Родошанування. Поетичні 

роздуми. - Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2015 р. - 383 с., іл. 
 
Анотація   

У збірнику поетичних роздумів автор порушує питання 
родоцентричності українського світогляду. Насамперед висувається 
принцип родошанування, властивий традиційній українській культурі. 
Автор розглядає рід як ряд кровноспоріднених родичів, програму 
життя та комплекс морально-етичних принципів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73068  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Андрій Анатолійович, Сікора Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток для сканування - відтворення 

ефірів радіостанцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Веб-додаток надає можливість користувачу здійснювати онлайн-
прослуховування ефірів провідних радіостанцій України та Європи. 
Програмою передбачений наступний функціонал: зручну навігацію по 
країнах Європи з метою вибору радіостанцій; здійснювати перегляд, 
прослуховування та скачування на власний комп'ютер елементів 
поточного плей-листа вибраної радіостанції; вибирати з 
використанням календаря рік, місяць, день і отримувати за цей день 
плей-лист радіостанції для перегляду, прослуховування і скачування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73069  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Андрій Анатолійович, Сікора Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для мобільних пристроїв "Визначення регіону 

реєстрації транспортного засобу по автомобільному коду" ("Мобільний 
додаток "Код региона")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток надає користувачу можливість автоматичного 
визначення назви регіону реєстрації транспортного засобу при введенні 
автомобільного коду регіону та визначення автомобільного коду 
регіону при введенні назви регіону. Програма ідентифікує регіони 
України та інших країн Європи. Додаток призначений для установки 
на мобільні пристрої з операційною системою Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73070  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Андрій Анатолійович, Сікора Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для мобільних пристроїв "Валютний аукціон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток надає користувачу можливість онлайн-перегляду 
проведення аукціону з покупки-продажу основних іноземних валют в 
різних регіонах України. Програмою передбачена можливість 
здійснення автоматичного набору телефонного номера після вибору 
бажаного лота на аукціоні. Додаток використовує дані про 
проходження аукціонів з сайта "Фінансовий портал Мінфін".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73071  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Анна Артурівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл лекцій з історії світового мистецтва "Світ мистецтва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цикл лекцій для слухачів будь-якого освітнього рівня складається з 17 
лекцій. Має на меті змістове поєднання культури і мистецтва столиці 
України із світовим культурним і мистецьким середовищем. 
Мистецтво України в контексті мистецтва країн світу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73072  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник-Чередниченко Іванна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історично-мистецький проект "Київська старовина. Світ мистецтва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект має на меті збереження і поширення духовного середовища 
стародавнього Києва в історичному, культурному, мистецькому, 
науковому, пізнавально-освітньому просторах; змістове поєднання 
історії, культури і мистецтва столиці України із світовими надбаннями 
мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73073  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір, похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из четырех многоязычных 
программ оптимизации инвестиций версии 2.2: MLIS IO 2.2, LVP MLIS 
IO 2.2. AWP MNIS IO 2.2 и OM IOml 2.2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми призначені для знаходження в звичайному і мережевому 
режимах, а також на будь-яких мовах їх інтерфейсів оптимальних 
стратегій інвестування грошових коштів в придбання джерел доходу 
різної фізичної природи з їх певної сукупності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73074  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафронов Олексій Володимирович (Вихід у місто)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У пісні порушені філософські питання про скороминучість часу. Про 
те, що завжди можна повернутися до витоків, але не завжди можна 
зустріти там те, що залишив йдучи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73075  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Онищенко Артур Миколайович, 
Баран Сергій Анатолійович, Куцман Олександр Михайлович, Лаптєва 
Наталія Сергіївна, Чиженко Наталія Петрівна, Гудіменко Катерина 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Стандарт організації України. Дорожньо-будівельні матеріали. 
Визначення розрахункових модулів пружності. СОУ 45.2-00018112-059. 
Проект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В проекті стандарту встановлено порядок проведення випробувань 
дорожньо-будівельних матеріалів з визначенням розрахункових 
модулів пружності. Випробування полягає у визначенні величини 
пружних деформацій дорожньо-будівельних матеріалів при різній 
тривалості дії навантаження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73076  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарчук Микола Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Застосування методу Монте-Карло для моделювання 

стохастичних вибірок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73077  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Історична документальна науково-популярна монографія "Польський 

дворянин Фелікс Францович Мовчановський: життя та діяльність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга складається з власних досліджень автора та систематизації й 
узагальнення різноманітного матеріалу про життя та діяльність 
міського голови Олександрівська (нині Запоріжжя) 1901-1911 та 1916-
1917 років, польського дворянина за походженням, одного з 
вітчизняних новаторів на педагогічно-культурній ниві Фелікса 
Францовича Мовчановського.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73078  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошечкін Олександр Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Герой поневолі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про повстання у Львові в середині ХІХ століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73079  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Подрубайло Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система побудови шаблонів 
фазових портретів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для побудови фазових портретів 
динамічних систем. Головним призначенням програми є формування 
шаблонів кореляційної функції часових рядів для побудови основного 
компонента експертних систем - бази знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73080  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук'яненко Сергій Миколайович, Проценко Людмила 
Вікторівна, Межибовська Ольга Сергіївна, Кушнір Юрій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "REPORT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма являє собою онлайн-сервіс, який призначений для 
організації та управління електронним документообігом між 
платниками податку та контролюючими органами та контрагентами 
платника податку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73081  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демічев Валерій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Усний твір "Правила гри в "Шахи Демічева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір показує нові можливості гри у відому гру шахи з розповіддю та 
коментарями автора. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73082  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обухов Ігорь Лєонідовіч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Упакування для дерев'яних іграшок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У складеному творі представлено дизайн упакування дерев'яних 
іграшок у різних розмірах та формах. Упакування представлено у 
розгортках і у готовому вигляді. Кольорове вирішення представлено у 
двох варіантах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73083  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Этой ночью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73084  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мы были слишком глупы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73085  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Эй, парень!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73086  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Его поцелуи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73087  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович, Карпов Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Ведущий Алексей Железняк. Промо 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73088  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович, Карпов Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Ведущий Алексей Железняк. Самарская 
BIRHTDAY Party"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73089  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович, Карпов Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Ведущий Алексей Железняк. Корпоратив 

TONINO LAMBORGHINI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73090  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прогонний Микола Віталійович, Сухоручкіна Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальне середовище перевірки програми 

руху мобільного робота Lab MRtravel" ("Lab MRtravel")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу перевірки результатів 
виконання студентами лабораторної роботи за темою "Програмне 
керування рухом мобільного робота", метою якої є розрахунок 
програми, яка забезпечує рух двоколісного мобільного робота вздовж 
певної траєкторії з постійною швидкістю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73091  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прогонний Микола Віталійович, Сухоручкіна Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальне середовище отримання даних 

сенсора-далекоміра Lab RFdata" ("Lab RFdata")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації за Веб-технологією процесу 
отримання вхідних даних для виконання студентами лабораторної 
роботи за темою "Аналіз та інтерпретація даних сенсора-далекоміра", 
метою якої є реалізація процесу отримання масивів вхідних даних 
далекоміра під час сканування у режимі симулятора певного сенсора 
оточення для подальшого дослідження цих даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73092  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стронько Борислав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, музичний твір 
без тексту, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Аудіо-посібник з нотним додатком для студентів 
музичних освітніх закладів І-ІІ ст. акредитації "Гармонічні диктанти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний посібник призначено для розвитку гармонійного слуху у 
студентів музичних спеціальностей (заклади І-ІІ ст. акредитації). 
Використання цього складеного об'єкта можливе як за участі педагога 
з сольфеджіо, так і власними зусиллями студента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73093  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєв Михайло Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру "Легенди 
Таларії. Книга перша"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уявіть, що ви втратили сенс життя... Зробили добре діло, але сплатили 
за це надто високу ціну... Уявіть, що ви майже встигли примиритися з 
таким кінцем, але доля раптом дає вам другий шанс. І хай він здається 
примарним та фантастичним, невже не спробуєте ним скористуватися? 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73094  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Максим Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз паливовимірювальних пристроїв для 
використання у безпілотних літальних апаратах 
сільськогосподарського призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Петренко М.А. Аналіз паливовимірювальних 
пристроїв для використання у безпілотних літальних апаратах 
сільськогосподарського призначення // Інтегровані інтелектуальні 
робототехнічні комплекси (ПРТК-2017). - 2017. - С. 56-57. 

 
Анотація   

У статті досліджуються основні джерела похибки вимірювання 
лінійних розмірів деталей, вібрація та температура, електрична та 
механічна інертність в комплексі як основні джерела.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73095  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чобіток Вікторія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Алгоритм реалізації стратегії контролінгу в 

управлінні потенціалом конкурентоспроможності промислового 
підприємства залізничного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто вимоги до комплексу показників формування 
стратегії на промислових підприємствах. Запропоновано алгоритм 
реалізації стратегії цілей контролінгу в управлінні потенціалом 
конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного 
транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73096  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колчигіна Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Роль мотивації досягнення в контексті навчального 
стресу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті відокремлено мотивацію досягнення успіху та мотивацію 
невдач студентів, їх вплив в контексті навчального стресу, визначено 
особливості тривожності студентів з різним мотиваційним потенціалом 
досягнення в ситуаціях навчальної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73097  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грохова Ганна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Засоби відновлення працездатності майбутніх 

інженерів-педагогів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній статті обґрунтовані засоби відновлення організму студентів, а 
саме майбутніх інженерів-педагогів. До них належать насамперед 
засоби відновлення працездатності, кожен з яких має свою спрямовану 
дію на нормалізацію функції як окремих систем і органів, так і усього 
організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73098  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копей Володимир Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір наукового 

характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль для компонентно-орієнтованого 

моделювання динамічних систем та приклади його застосування для 
побудови моделей колони насосних штанг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модуль призначений для компонентно-орієнтованого гібридного 
моделювання складних динамічних систем мовою Python без 
необхідності застосування спеціалізованих мов моделювання і містить 
базовий набір класів для створення поступальних механічних 
компонентів. До модуля додано приклади його застосування для 
побудови моделей колони насосних штанг.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73099  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до практичних занять для 
студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія очної та 
заочної форм навчання вищих навчальних закладів "Інноваційні 
засоби реабілітації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації передбачають ознайомлення студентів із 
сучасними реабілітаційними технологіями при різних соматичних 
ушкодженнях та захворюваннях. Показаннями та протипоказаннями 
щодо їх використання та вказівками щодо методики застосування 
інноваційних засобів реабілітації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73100  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Художнє проектування: 
методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104 
"Професійна освіта (Дизайн)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять матеріали про надання науково-
методичної допомоги студентам в підготовці, оформленні та захисті 
курсової роботи та є системною основою для теоретичного осмислення 
прийнятих проектних рішень й формування широкого спектра вмінь 
та навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73101  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грейс Амбер Ланкастер (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Аlatis. Судьба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73102  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордєєв Андрій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Графіка та візуалізація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті питання пов'язані з розробкою сайтів, а саме: мова 
гіпертекстової розмітки документів HTML, таблиці стилів CSS; основи 
роботи з графічним редактором PhotoShop. Надано практичні 
приклади і питання для самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73103  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомуленко Тамара Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методика ПАВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ПАВА є абревіатурою таких понять як персоніфікація, асоціації, 
візуалізація, аналогізація, що є назвами етапів методики. Методика 
ПАВА спрямована на сприяння розвитку здатності до внутрішнього 
діалогу з тілесним Я.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73104  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Інноваційно-інвестиційний розвиток як економічна 
необхідність формування системи адаптивного управління 
підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються сучасні економічні тенденції світового ринку, 
що характеризуються зміною динаміки, нестабільності та глобалізації, 
визначають інноваційно-інвестиційний розвиток промислових 
підприємств як основу росту їх економічного й стратегічного 
потенціалу. Твір спрямовано на викладачів і керівників вищих 
навчальних закладів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73105  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Судаков Володимир Іванович, Сірий Євген Володимирович, Савельєв 

Юрій Борисович, Лапіна Вікторія Вікторівна, Нахабіч Марина 
Анатолівна, Черних Генадій Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

моніторингу  стану та відмінностей соціальної напруженості в регіонах 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено теоретико-методологічні засади ідентифікації системи 
емпіричних показників методики моніторингу стану та відмінностей 
соціальної напруженості в регіонах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73106  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболоцький Віктор Васильович (Вітязь)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "2017 рік. Планета ЗЕМЛЯ. Велика УКРАЇНА. Малий 
КОЗЯТИНЬ. Заявка на Золоту Медаль "НОБЕЛЯ". Нацизм, гинецид 
та катування зуба людини. Номінація у книгу Гінесса. Споживання. 
142 дохода. Програма."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73107  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябенький Сергій Олександрович (Crank)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Дай мне надежду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про надію в коханні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73108  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (Кalinovsky)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Апогей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про утопічну долю людини та темну сторону людської суті; 
боротьбу природи любові з природою людського зла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73109  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (Kalinovsky)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Афганский излом" ("Афган")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про війну в Афганістані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73110  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (Kalinovsky), Чеботарьов Вадим 
Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Забирай любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73111  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубанович Андрій Вікторович, Мельник Людмила Володимирівна, 
Стоян Олександр Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "EPRASYS Parking 
management system для м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована система керування паркувальним простором м. Києва, 
що являє собою створену на платформі EPRASYS Base Platform конфі-
гурацію.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73112  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галаган Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Темная сторона света"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73113  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lilika (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Real love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73114  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бульбінський Анатолій Станіславович (Гордійчук)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Мух та інші"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73115  
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Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чарненко Елла Петрівна (Шаде Пефер)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Мир и война в стране Радуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73116  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурінс Станіславс  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "KEEP ME IN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73117  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурінс Станіславс  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "MUSIC NEVER ENDS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73118  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурінс Станіславс  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "FORTRESS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73119  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліфінцева Олена Вікторівна (Алёна Жемчуг), Алішер Анна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я вірила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73120  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліфінцева Олена Вікторівна (Алёна Жемчуг), Алішер Анна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Свободно вдыхай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73121  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліфінцева Олена Вікторівна (Алёна Жемчуг), Алішер Анна Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Опять в тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73122  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна, Сладкевич Антон Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка повнометражного художнього фільму "Капелан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносага "Капелан" розповідає про священика, який був вимушений 
взяти до рук зброю та захищати людей і свою землю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73123  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна, Бібік Георгій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка на комедійний телевізійний серіал "Аниматоры - 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одесит Боря Шоломейєр завдяки випадку стає керуючим великим 
готелем на березі моря. Не маючи досвіду в цій роботі, він застосовує 
старі навички, набуті в Одесі на попередній посаді директора відомого 
санаторію. Це призводить до конфлікту з аніматорами. Керуючий 
призначає змагання серед робітників готелю. Хто збере найбільшу 
кількість позитивних відгуків за сезон, той отримає премію і укладення 
контракту до кінця року.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73124  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна, Бібік Георгій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарна заявка на комедійний телевізійний серіал "Аниматоры - 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серіал про людей, які забезпечують розваги відпочиваючим в готелі на 
березі моря.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73125  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Падають зорі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73126  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Сергій Миколайович (Квартира - 19), Павлова Ольга 
Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Wonderful life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73127  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасюк Роман Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Дизайн етикеток для оливкової олії "Contadina" 

("Етикетки "Contadina")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73128  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Тарас Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "Nalewki ze Lwowa" 
("Логотип "Nalewki ze Lwowa")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73129  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляєв Юрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С - ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Библиотека конструирования системы 
автоматизированного управления перегрузочным комплексом 
сыпучих продуктов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для конструювання автоматизованих систем 
управління перевантажним комплексом сипких продуктів у 
напівавтоматичному режимі та створення в результаті конструювання 
пакетів програмного забезпечення, які забезпечують управління 
механізмами перевантажувального комплексу в ручному та 
автоматичному режимах роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73130  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Подаруй мені крила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73131  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Материнська любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73132  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не плач мамо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73133  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хитра Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Менеджмент продуктивності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73134  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хитра Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Синергетичний механізм спільного підприємництва в 
умовах глобалізації світової економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73135  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловська Людмила Болеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Збірка кулінарних рецептів 
фруктового варення, рибних страв та лікувальної настоянки Magic 
Crystal" ("Magic Crystal")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73136  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тендерна платформа інноваційних 
ідей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір моделює створення міжнародної електронної платформи для 
комунікації розробників інноваційних технологій та сторонніх людей з 
будь-якої країни світу для прискорення вирішення інженерних, 
технічних, наукових завдань та розвитку НТР в цілому. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73137  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дитинюк Денис Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Швидкісне малювання з авторськими 

елементами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73138  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усенко Марія Костянтинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Картина в техніці Magic Art (шоу-
картина з блискітками)" ("Magic Art")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73139  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобок Лада Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Подвійні панелі з оргскла з джгутом 
накалювання між ними та джгут накалювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Замість вікон чи стіни з вікном пропонують встановлювати в арматуру 
подвійні панелі з оргскла з джгутом накалювання між ними, що буде 
виконувати функцію опалення в зимовий період від електрики. Також 
джгут накалювання можна встановлювати між стіною та 
гіпсокартонною панеллю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73140  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчаренко Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лутературний письмовий твір "Технічне завдання на розробку сайту і 
мобільного додатку Hi-TechCode" ("Hi-TechCode")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73141  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Ольга Володимирівна, Рябоконь Євген Миколайович, Баглик 
Тетяна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Карта реєстрації стоматологічного статусу дитини або 
підлітка (додаток до історії розвитку дитини або медичної карти 
стаціонарного хворого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено з метою реєстрації та аналізу результатів виявлення 
стоматологічної патології, що є головною ланкою у плануванні 
програм профілактики та лікування стоматологічних захворювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73142  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хитра Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Синергізм у міжнародному співробітництві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хитра О.В. Синергізм у міжнародному 
співробітництві. Монографія. - Львів : "Новий Світ - 2000", 2006. - 200 с.  

 
Анотація   

У монографії узагальнені результати авторських досліджень стосовно 
перспектив застосування синергетичної концепції у сфері 
міжнародного співробітництва. Обґрунтована доцільність введення 
поняття "інтернаціональний синергізм". Опрацьовані теоретико-
методологічні і прикладні аспекти оцінювання розміру і структури 
синергічного ефекту у зовнішньоекономічній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73143  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупко Андрій Ігорович, Вольвах Валерія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "3D моделювання території аеропорту на базі ГІС технологій для 
забезпечення безпеки польотів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73144  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцків Алла Володимирівна, Савченко Сергій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тези "Збільшення площі зелених насаджень в місті Києві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто питання збільшення площі зелених насаджень в місті 
Києві. Проведена порівняльна характеристика площі зелених 
насаджень в м. Києві та європейських містах. Представлені 
рекомендації та пропозиції стосовно збільшення площі зелених 
насаджень для забезпечення сталого розвитку м. Києва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73145  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорелов Сергій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий письмовий твір "Судьба человечества"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає в себе 19 розділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73146  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорович Олексій Владиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить необхідний теоретичний матеріал, алгоритми 
виконання практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх 
експериментів, а також цікаву інформацію та українознавчий матеріал. 
До кожного параграфа подано велику кількість запитів, завдань та 
розрахункових задач, у кінці підручника - відповіді. До підручника 
додається електронний додаток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73147  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Меланхолия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73148  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примак Артем Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Marginalized particle filter of UAV navigation data"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується розроблений блок фільтрації навігаційних даних БПЛА.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73149  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурінс Станіславс  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "OXYGEN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73150  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романова Дар'я Павлівна, Тертяк Валерія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система параметричної оптимізації процесу 

лазерно-дугового наплавлення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підвищення точності та ефективності методів оптимізації параметрів 
теплообмінних процесів було здійснено за рахунок застосування методу 
штрафного пошуку Фреда У. Гловера як методу оптимізації. 
Програмне забезпечення реалізовано в інтегрованому середовищі 
розробки Borland Delphi 7 Studio  на ідеях об'єктно-орієнтованого та 
візуального програмування мовою Object Pascal.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73151  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович, Пронін Віктор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "УКРБІЛІНГ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Білінгова система з обліку всіх видів комунальних послуг, що 
надаються фізичним та юридичним особам. Призначена для 
визначення обсягів споживання і розрахунку сплати за всі види 
комунальних ресурсів споживачів, які мають пільги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73152  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович, Пронін Віктор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління збутом ресурсів для філіальної 
мережі компанії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це корпоративна система управління збутом 
ресурсів для філіальної мережі компанії. Програмне забезпечення є 
верхнім рівнем у автоматизації збуту комунальних ресурсів і призначе-
не для надання апарату управління і генеральній дирекції компанії 
інформації та важелів управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73153  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Олександр Вікторович, Пронін Віктор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет-магазин комунальних послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це автоматизована система 
самообслуговування фізичних та юридичних споживачів комунальних 
послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73154  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наконечний Максим Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного художнього фільму 
"Новий рік у сімейному колі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73155  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвіїв Михайло Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного художнього фільму "Віра"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73156  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горлова Аліна Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трітмент повнометражного документального фільму "Андрій 
Сулейман"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73157  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Римарева Дарина Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трітмент повнометражного документального фільму "Загартовані 
вогнем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73158  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Олександр Олександрович (Саша Одуванчіков)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного художнього фільму 
"Маляр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73159  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Юлія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Трітмент повнометражного документального фільму "Dum spiro 

spero"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73160  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміт Єлізавета Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного ігрового фільму "Solitude"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73161  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітова Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного ігрового фільму "Крила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73162  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчально-методичний комплекс з 
дисципліни "ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПІЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст навчальної та робочої програм даного курсу. Крім 
того, презентовані матеріали містять плани семінарських занять, блок 
самостійної роботи студентів, творчі завдання, тестові завдання, 
перелік питань з дисципліни, рекомендовану літературу, яка містить 
перелік базової літератури, допоміжної літератури та інформаційні 
ресурси.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73163  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчально-методичний комплекс з 

дисципліни "ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст навчальної та робочої програм даного курсу. Крім 
того, презентовані матеріали містять  перелік питань з дисципліни, 
рекомендовану літературу, яка містить перелік базової літератури, 
допоміжної літератури та інформаційні ресурси.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73164  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісова Ірина Григорівна, Михайленко Ніна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Навчальний план та програма циклу тематичного 

удосконалення лікарів-стоматологів "Діагностика та лікування пухлин 
щелепно-лицевої ділянки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний план та програма містять питання діагностики, 
профілактики, клінічного перебігу та лікування доброякісних пухлин 
та пухлиноподібних утворень, передпухлиних станів та злоякісних 
процесів ротової порожнини і щелепно-лицевої ділянки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73165  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Марченко Віра Григорівна, Гиря 
Марина Павлівна, Кудрявцева Тетяна Олексіївна, Лапіна Альона 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методологія планування та 
проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості згідно 
ISO 9001 для вищих медичних навчальних закладів (методичний 
посібник)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст посібника забезпечує науково-методичний супровід планування 
та проведення внутрішніх аудитів системи менеджменту якості у 
структурних підрозділах вищих медичних навчальних закладів та 
закладах післядипломної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73166  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісова Ірина Григорівна, Михайленко Ніна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний план та програма циклу тематичного 
удосконалення "Невідкладні стани в стоматології" (для лікарів-
стоматологів всіх профілів)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний план та програма містять питання діагностики та надання 
першої лікарської допомоги при невідкладних станах, зумовлених 
непереносимістю медикаментів та алергічними реакціями, проявами 
захворювань щелепно-лицевої ділянки, ускладненнями основного 
захворювання чи пошкодження щелепно-лицевої ділянки, які 
виникають в ході стоматологічних втручань.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73167  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Збірник кросвордів з дисципліни "Методологія 
наукових досліджень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник кросвордів створений для магістрів денної та заочної форм 
навчання з метою систематизації знань з теоретичних основ 
методології наукових досліджень, активації розумової і пізнавальної 
діяльності, а також для перевірки одержаних знань і самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73168  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчально-методичний комплекс з 

дисципліни "ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст навчальної та робочої програми даного курсу. 
Крім того, презентовані матеріали містять плани лекційних занять, 
семінарських занять, блок самостійної роботи студентів, творчі 
завдання, питання для самостійного опрацювання, перелік питань з 
дисципліни, два варіанти тестового контролю знань, рекомендовану 
літературу, яка містить перелік основної та додаткової літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73169  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Ольга Володимирівна, Рябоконь Євген Миколайович, 

Коробчанський Володимир Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Спосіб оцінювання ризику розвитку патології тканин 

пародонта й твердих тканин зубів у дітей та підлітків, які народилися з 
діагнозом макросомія (додаток до історії розвитку дитини або медичної 
карти стаціонарного хворого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73170  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з дисципліни 
"Конституційне право України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73171  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій  "Безпека світу понад усе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73172  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Полювання на дитинство або смертельні реліквії 
клоуна" ("Полювання на дитинство")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73173  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Алла Михайлівна, Бобровникова Раїса Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування цін і тарифів на електроенергію та їх 
застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73174  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Віктор Миколайович, Орлянський Володимир Семенович, 
Безрукова Ольга Анатоліївна, Рєзанова Наталія Олександрівна, 
Кириченко Юрій Вікторович, Соколенко Юлія Миколаївна, Давлєтова 
Ганна Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Політико-правова система України: курс 
лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73175  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобровников Вячеслав Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретичні основи формування адаптивної системи 
управління підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73176  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Ангеліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Дом, в котором живет музыка" Учебное 
пособие для обучения нотной грамоте детей младшего и среднего 
дошкольного возраста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73177  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пошелюзний Сергій Вячеславович (Serg Slavych), Сайгук Олександра 
Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Пробег"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73178  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Андрій Васильович, Кушнір Надія Олександрівна, Локтікова 
Тамара Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Про метод розв'язання задачі побудови маршрутів 
пасажирських автобусів двох автопідприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті формулюється модель задачі пошуку n маршрутів руху 
автобусів між двома пунктами, які виконують рейси відповідно до 
заданого розкладу і при заданих тривалостях рейсів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73179  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водолажщенко Григорій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Перспективное направление изменения 

процесса гаметогамии с целью создания немутирующей ДНК зиготы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір описує перспективний напрямок змінення процесу 
гаметогамії з метою отримання немутуючої ДНК. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73180  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нейолов Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до театральної вистави "Ты моё все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою історію кохання чоловіка і жінки та історію їх 
взаємовідносин до одруження, а також після одруження, та розкриває 
існуючі  проблеми сімейних пар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73181  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бунецький Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Технологія виробництва поверхневозасклованих пелет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію, що розкриває технологію виробництва 
поверхневозасклованих пелет, описує спосіб виробництва 
поверхневозасклованих пелет шляхом побудови технологічної лінії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73182  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бунецький Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Технологія виготовлення плавленого біовугілля та 

гранулювання біополімерів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію, що розкриває технологію виготовлення 
плавленого біовугілля та гранулювання біополімерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73183  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситнік Владислав Анатолійович, Садварій Яна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Для тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73184  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Олександр Федорович, Стрига Михайло Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до фільму "Грязная дипломатия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73185  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовна Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Солодка ілюзія життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Соціальна драма, історія двох закоханих пар. Однієї не зовсім 
звичайної, другої зовсім незвичайної. Історія залишить так і не 
розгадану таємницю не схожих на нас людей, що живуть поруч, людей з 
хромосомною аберацією, яка зробила їх чи то обмеженими, чи то 
обраними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73186  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тримбач Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Десята муза в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наступна серія з циклу фільмів "Десята муза", в якій розкривається 
історія вітчизняного кіно. Йдеться про перше повоєнне десятиліття. 
Останні роки тоталітаризму і перші кроки оновлення. Історія фільмів, 
драматичні долі митців і кіно в цілому.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73187  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Євген Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Між Світами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73188  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "WAR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73189  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тиводар Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідження оптимальних точок купівлі та продажу 
матеріальних цінностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73190  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воропаєв Микола Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Модель поширення шкідливих речовин в промислових 

приміщеннях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73191  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без тексту "Ой, у лузі червона калина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73192  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "Воспоминания"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка музичних творів "Воспоминания" присвячується пам'яті В.І. 
Скуратовського і складається з таких творів: "Воспоминания", 
"Вальс", "Легкий бриз", "Этюд-рэгтайм", "Колыбельная", "Шепот 
моря", "Диалог с Бахом", "Сонатина", "Осенний вальс". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73193  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасько Ігор Володимирович, Вакал Андрій Олександрович, Сай 
Валерій Миколайович, Щенякін Олег Володимирович, Дерев'янчук 
Анатолій Йосипович, Мелешко Олександр Миколайович, Толмачов 
Олександр Михайлович, Балковий Андрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Методичний підхід до обґрунтування оперативно-
тактичних вимог до високоточних артилерійських боєприпасів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73194  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "VICTORY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73195  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "DESIRES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73196  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ETERNITY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73197  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "GAIA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73198  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "ALMANAC"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73199  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

191 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "CHALICE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73200  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Козацький марш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73201  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ранковий прорух"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73202  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Форт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73203  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хлопець № 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73204  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Віталій Олександрович, Слубський Олександр 
Володимирович (aslubsky)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конструктор примірних специфікацій" 
("Конструктор специфікацій")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73205  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощук Марія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 
Міністерства надзвичайних ситуацій України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Державне агенство з питань електронного урядування 
України в системі публічної влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рощук М.В. Державне агенство з питань електронного 
урядування України в системі публічної влади // Юридичний  вісник 
"Повітряне і космічне право". - 2017. - № 1(42) - с. 80-85. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73206  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Предпроектна пропозиція "Будівництво 
Сарненського НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - 
дошкільний навчальний заклад" по вулиці Курчатова в місті Сарни 
Рівненської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-виховний комплекс складається з: загальноосвітньої 
школи на 2 паралелі (22 класи) з "Площею знань", дошкільного 
закладу на 10 груп, стадіону з футбольним полем та трибунами, двома 
волейбольними та боскетбольними майданчиками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73207  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Вело / ver.1.0"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням велосипедних 
прогулянок та інших видів активного відпочинку на велосипеді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73208  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Авто / ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням видів активного 
відпочинку на автомобілях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73209  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Автостоп / ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням автостопу та інших 
видів активного відпочинку автостопом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73210  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Водний сплав / ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням водного сплаву та 
інших видів активного відпочинку на воді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73211  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Дайвінг / ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням дайвінгу та інших 
видів активного відпочинку під водою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73212  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Лого / ver.1.0"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням активного 
відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73213  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Інструкція / ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням інструкції щодо 
послідовності дій при організації активного відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73214  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Селфтуризм / ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням селфтуризму та інших 
видів самостійного активного відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73215  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Піший / ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням альпінізму та інших 
піших видів активного відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73216  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Мото/ ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням мотогонок та інших 
видів активного відпочинку на мотоциклах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73217  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чутчев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Види маршрутів Інші види / ver.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є авторським зображенням символів активного 
відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73218  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопович Світлана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "Методи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів: 
компаративний аналіз і способи побудови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73219  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штойко Радислав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "АПТЕКА 
ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73220  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксеміт'єва Валентина Петрівна (Валентина Аксемить-Ева)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Принципы Карьер@Лайкера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73221  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєв Павло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Педагогічна 

модель "Наскрізне випереджувальне навчання у середньому 
навчальному закладі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73222  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Тамара Автандилівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Importance of the 
Single European Sky Perfomance Scheme Implementation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73223  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ящук Антоніна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Венчурний 
капітал корпорацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73224  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліманська Олена Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс інформаційно-
довідкової системи" ("DocView")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою сукупність програмних та лінгвістичних засобів 
для зберігання, пошуку та відображення текстів і реквізитів 
нормативно-правових документів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73225  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горащенко Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рок-сюїта "Night Dreams & Wishes" - "Сны и мечты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір поєднує стилі рок-музики з класичною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73226  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любов Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сонячне серце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73227  
 
Дата реєстрації авторського права  04.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ралко Марія Олександрівна, Адаменко Станіслав Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Таємниці Расонії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це дванадцять казкових пригод, які трапляються з маленькою 
дівчинкою, це надзвичайні подорожі - переміщення у Всесвіті уяви, де 
немає кордонів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73228  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ралко Марія Олександрівна, Адаменко Станіслав Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Тайны Расонии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73229  
 

Дата реєстрації авторського права  04.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахльовська Оксана Єжи-Янівна, Дзюба Іван Михайлович, Костенко 
Ліна Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Гармонія крізь тугу дисонансів..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книжка складається з вичерпного літературознавчого дослідження і 
матеріалів біографічного характеру, які допомагають глибше зрозуміти 
творчість видатної письменниці Ліни Костенко.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73230  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієнко Віктор Миколайович, Шульга Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "КОЗАК ТА МОЛЬФАР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Дія відбувається в 16 столітті. Жорстокий володар потойбіччя жадає 
знищити дев'ятирічного хлопчика, якого охороняють Суровий Козак 
та Веселий Мольфар, і вони навіть не підозрюють, що тільки ця дитина 
здатна врятувати великий Світ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73231  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літус Ірина Валеріївна, Мінаєва Катерина Володимирівна, Падучак 
Олександра Іллівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій психологічного тренінгу для дітей молодшого та середнього 
віку "Я та незнайомець" ("Тренінг "Я та незнайомець")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренінг створено співавторами з метою розгляду і обговорення з дітьми 
таких небезпечних ситуацій, як контакт з чужими людьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73232  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хай Юлія Сергіївна, Хай Павло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пісня мого саду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73233  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хай Юлія Сергіївна, Хай Павло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Акваріум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73234  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фьокла Фортель (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка дитячих оповідань "Про Роля, Муню і Порфірія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга складається з трьох оповідань - дитячих спогадів хлопчика, 
його батька і дідуся. Це історії про тварин, що зустрілися їм на 
життєвому шляху і навчили їх бути чуйними, добрішими та 
людянішими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73235  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня  "Хай буде добре всім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73236  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ветром"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73237  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одуванчики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73238  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хризантеми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73239  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томахів Марта Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Цикл віршів "Альбом однієї пісні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить 16 віршів, які покладені на музику. У творі автор свідомо 
звертається переважно до ліричного жанру, який найбільш яскраво 
виявляє душу і світогляд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73240  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анатолій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Покохав"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73241  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анатолій Вікторович, Трусова Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Слава Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73242  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Європейський вектор кластеризації транспортно-
логістичних підприємств у площині інформаційно-комунікаційних 
технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії комплексно і системно досліджено основні теоретичні та 
практичні аспекти європейського досвіду формування й 
функціонування транспортно-логістичних кластерів, зокрема 
визначено особливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73243  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрученко Євгенія Леонідівна, Яковлева Наталья Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка "Как все испортить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Батьки Вероніки сповістили їй сумну звістку - вони розлучаються. Для 
неї, дівчинки-підлітка, це шок і трагедія. Однак Вероніка вирішує 
боротися за своє дитяче щастя і будь-що знову "звести" батьків в одну 
міцну родину.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73244  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталья Вікторівна, Петрученко Євгенія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка "Плеяда (Цвіт нації)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Плеяда - перший серіал про українських діячів літератури та 
мистецтва кінця 19 - початку 20 століття. Всі ті, кого ми вивчали в 
школі - Леся Українка, Іван Франко, Олена Пчілка, Микола Лисенко, 
Василь Стефаник та інші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73245  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімшин Іван Анатолійович, Яковлева Наталья Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарна заявка "VIP - зона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Настав той день, коли в Україні була відкрита перша приватна тюрма, 
в якій одразу ж зібралися всі корупційні вершки суспільства. В цю ж 
тюрму потрапляє і талановитий хакер Даня і солідні арештанти 
роблять йому пропозицію, від якої він не може відмовитись.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73246  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряк Роман Вікторович, Костишен Сергій Анатолійович, Шекун 

Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Київський красень-вокзал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73247  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбан Назар Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів наукового характеру 
"Євротвори, частина І: 1. Створення SPV у контексті законопроекту 
про облігації, забезпечені відокремленими активами; 2. Енергетичний 
омбудсман у Королівстві Іспанія (досвід Каталонії)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73248  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбан Назар Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів наукового характеру 
"Євротовари, частина 2: 1. Правове регулювання лізингу: досвід 
Іспанії, Португалії, Болгарії та Угорщини; 2. Регулятор у сфері 
енергетики: досвід ЄС (Королівство Іспанія)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73249  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурбан Назар Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Бюджетний 
процес в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73250  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

209 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
УПРАВЛІННЯ ЗАХИЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ПРОВЕДЕННЯ 
ІНТЕРАКТИВНОГО ОПИТУВАННЯ ТА ДЕМОНСТРАЦІЇ 
РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73251  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Ігор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сладений твір "Збірка зображень "GAMBIT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73252  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Ігор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Збірка зображень WEB сторінка "GAMBIT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73253  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Ігор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Збірка зображень Мобільний додаток "eSportsTV"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73254  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоспасов Ігор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення лічильників НІК 

2301 та лічильників NIK 2301 з датчиком магнітного поля та 
струмовою петлею. Проект 2301 МВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73255  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недоспасов Ігор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення лічильників НІК 

2301 та лічильників NIK 2301 (проекти 2301В АК 1, 2301В АРх, 2301В 
АТ1)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73256  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науринський Володимир Андрійович, Дем'яненко Ольга 
Станіславівна, Бучацький Олександр Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТ Україна ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕМСІЛАБ 2.0 Криміналістика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності лабораторії 
генетичної ідентифікації людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73257  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентюк Вадим Георгійович, Науринський Володимир Андрійович, 
Назаренко Віктор Григорович, Яровий Володимир Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТ Україна ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕМСІЛАБВЕТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лабораторна інформаційна система призначена для автоматизації 
трудомістких та рутинних операцій лабораторної діагностики хвороб 
тварин, що дозволяє підвищити ефективність, оперативність та якість 
обслуговування клієнтів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73258  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науринський Володимир Андрійович, Бучацький Олександр 
Віталійович, Терентюк Вадим Георгійович, Дем'яненко Ольга 
Станіславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТ Україна ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕМСІЛАБ 1.1."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для інформатизації медичної лабораторії та 
автоматизації робочих процесів в ній. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73259  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паук Михайло Валерійович, Лучка Богдан Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Каркасні фігури з дроту та сітки 
маньє для топіарного мистецтва, озеленення та ландшафтного 
дизайну"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73260  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перкій Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Схеми-заготовки для 
вишивання одягу в Бохо-стилі Олени Перкій" ("Схеми для вишивання 
в стилі Бохо Олени Перкій")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена збірка художніх творів - дизайнів вишивки, методом, 
подібним до фотографічного, які розроблені як схеми для вишивання 
(зразки вишивки). Принцип розробки - промальовування зображень 
дрібними клітинками. В оригіналі представлені як кольоровий друк на 
тканині чи інших матеріалах, так і друк у вигляді схематичних 
позначень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73261  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецун Аполлінарій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Дисилицида титана и 

плотность электронных состояний такого материала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті можливості технічного застосування дисиліциду титану. 
Розрахована густина електронних станів такого матеріалу. Для цього 
використовувалась теорія Нобелівського лауреата Н. Мотта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73262  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зиновіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Подорожники"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73263  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педько Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, 

складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Восстань от сна, душа моя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73264  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELOVIN (псевдонім), Ружинський В'ячеслав Володимирович 
(Ruzhynski)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Unbroken"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73265  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давшан Олександр Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "Сборник авторских эзотерических песен 

"Весть Шамбалы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73266  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Надія Олексіївна, Загребельна Наталія Вячеславівна, Цобенко 

Ольга Василівна, Арбатманова Ірина Леонідівна, Галянт Галина 
Володимирівна, Тихоніна Світлана Іванівна, Пріміна Наталія 
Миколаївна, Сальнік Наталія Василівна, Молодцова Валерія 
Валеріївна, Малецька Ірина Олександрівна, Морозова Ріта 
Миколаївна, Костіна Світлана Федорівна, Бондаренко Євгенія 
Володимирівна, Корольов Микола Федорович, Калініна Римма 
Львівна, Мелентєва Олена Муратівна, Русавська Ольга Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, ілюстрація, аудіовізуальний твір, літературний 

письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Слайд-презентації до навчального посібника "Business 

Marine and Navigation English. New Edition"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами удосконалені і доповнені слайд-презентації, що відповідають 
вибірковим темам навчального посібника відповідно з 1 по 5 курси 
судноводійної спеціальності і відповідають типовій програмі з 
дисципліни "Ділова англійська мова" для морських вузів ІІІ та IV 
ступеня акредитації. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73267  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полениця Петро Володимирович, Шийко Олександр Миколайович, 
Пасько Ігор Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Спосіб визначення деривації артилерійських 
снарядів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При складанні розрахункових таблиць стрільби для артилерійських 
систем необхідно проводити розрахунок деривації артилерійських 
снарядів, яка враховується у ході визначення установок для стрільби. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73268  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Іван Теодорович, Іртищева Інна Олександрівна, Порудєєва 
Тетяна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практикум для самостійного вивчення студентами спеціальності 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" навчальної 
дисципліни "Міжнародне виробниче співробітництво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіщак І.Т. Міжнародне виробниче співробітництво : 
Практикум / І.Т. Кіщак, І.О. Іртищева, Т.В. Порудєєва. - Миколаїв, 
2017. - 300 с. 
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Анотація   
У практикумі представлений матеріал, який призначений для 
використання у процесі самостійного опрацювання дисципліни на 
підставі роз'яснювального та узагальнюючого характеру викладання 
теоретичного курсу під час підготовки студентів до семінарських 
(практичних) занять, поточного та підсумкового контролю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73269  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник лекцій "Tremass Valeo-Fitness оздоровительная система 
Константина Разумовского в трех частях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірнику лекцій розповідається про розташування "точок душі" на 
тілі людини і способи ефективного стимулювання цих точок для 
лікування хребта і багатьох хронічних захворювань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73270  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Аліна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Телевізійний проект "DREAM-
REALITY (МРІЯ-РЕАЛЬНІСТЬ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект оснований на авторській методиці та спрямований на 
підтримку талановитої молоді щодо підняття престижу професії 
"закрійник-кравець", наданя допомоги в отриманні досвіду роботи 
тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73271  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насірова Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів з текстами "Музичний альбом "REVIVIAL OF 

GLAM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом складається із 10 англомовних пісень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73272  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагнибіда Юрій Миколайович, Штефанюк Володимир Васильович, 

Казміренко Сергій Миколайович, Матюшенко Сергій Євгенійович, 
Журило Михайло Степанович, Яроповецький Роман Анатолійович, 
Ткаченко Анна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ.ТІ.ЕС.-ГРУП" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "N-CRM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73273  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данніков Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Збутові комунікації" навчально-

методичний комплекс до виконання самостійних та індивідуальних 
робіт для спеціальності 8101 "Маркетинг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данніков О.В. Збутові комунікації : навчально-

методичний комплекс до виконання самостійних та індивідуальних 
робіт для спеціальності 8101 "Маркетинг" / О.В. Данніков. - К. : КНЕУ, 
2011. - 52 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73274  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данніков Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Робоча навчальна програма з науки 

"Управління продажем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73275  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данніков Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Робоча навчальна програма з науки 

"Маркетинг послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73276  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Борис Олексійович, Васильєва Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Осознанное Тайцзи-Цюань. Практический опыт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі відображений практичний досвід авторів у вивченні теорії 
практики та викладання мистецтва Тайцзи-Цюань - китайської 
оздоровчої гімнастики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73277  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вячеслав Гипич (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Сказка о русском царе и его стране"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73278  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELOVIN (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Wonder"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73279  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Элен Де Софф (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "АКВОЛАБЕАН" политическая сказка для взрослых"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73280  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (Kalinovsky)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Достало"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, як буденність стосунків підбурює одне проти одного двох 
протилежностей і вони з тріском розходяться.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73281  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демидюк Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВЕНТ ТРЕЙД" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "IVENT WMS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє вести облік руху продукції з використанням 
терміналів збору даних на підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73282  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордій Наталка Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Перекотиполе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Герої, вертаючись полем додому, крок за кроком розкривають свою 
душу один одному. Чи сподобаються героям їх істинні обличчя? Історія 
мовчазних свідків. Чи можливо приховати свої темні сторони від Бога?  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73283  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розвадовський Сергій Володимирович, Гребьонкін Антон Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільма "Ласково но нежно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносценарій для екранізації романтичної комедії про вченого хіміка та 
працівницю СТО, які набули здатності відчувати взаємні фізичні та 
душевні прагнення внаслідок випадкового хімічного отруєння. Винахід 
вченого злочинці намагаються викрасти та продати терористам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73284  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сироватський Леонід Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація обліку надання послуг з 
оренди приміщень у науковій установі НАН України" ("ОРЕНДА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати виконання основних типових 
операцій обліку надання послуг з передачі в оренду надлишкових 
приміщень науковою установою НАН України стороннім організаціям 
та отримувати необхідні звіти по них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73285  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галазюк Наталія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація розрахунків та обліку 
зарплати у науковій установі НАН України" ("ЗАРПЛАТА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати виконання основних типових 
операцій з розрахунків та обліку зарплати у науковій установі НАН 
України і отримувати необхідні звіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73286  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвєйшин Сергій Миколайович, Галазюк Наталія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація діяльності кадрової служби 

наукової установи НАН України" ("КАДРИ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати виконання основних типових 
операцій кадрової служби у науковій установі НАН України і 
отримувати необхідні звіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73287  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвєйшин Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація планово-виробничої 

діяльності наукової установи НАН України" ("ФІНЕК")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати виконання основних типових 
операцій планово-виробничої служби у науковій установі НАН України 
і отримати необхідні звіти фінансово-економічної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73288  
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Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвєйшин Сергій Миколайович, Коваль Любов Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація науково-організаційної 

діяльності наукової установи НАН України" ("НОД")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати виконання основних типових 
операцій науково-організаційної служби у науковій установі НАН 
України і отримати необхідні звіти наукової діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73289  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стандіо Анжела Аліжонівна, Дмитрієнко Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Типовий сценарій телевізійної програми "Just do it разом з нами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73290  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелаш Валентина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Програма практики "Навчальна практика з основ 

природознавства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів спеціальності ОІЗ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73291  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелаш Валентина Дмитрівна, Фефілова Тетяна Володимирівна, 
Варениченко Анастасія Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма нормативної навчальної дисципліни "Вступ 
до спеціальності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів спеціальності ОІЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73292  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелаш Валентина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма нормативної навчальної дисципліни 
"Технологія викладання методик природничо-суспільствознавчих 
дисциплін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів спеціальності ОІЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73293  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелаш Валентина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма нормативної навчальної дисципліни 
"Сучасні технології вивчення галузі "Природознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів спеціальності ОІЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73294  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юлія Михайлівна, Кучина Катерина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні матеріали до практичних занять з 

дисципліни"Педагогічна деонтологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складено відповідно до нормативної навчальної практики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73295  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Людмила Миколаївна (Liudmyla Ginner)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "AgriAnalytica"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це онлайн-рограма для аграріїв, яка дозволяє їм швидко та легко 
планувати, аналізувати свою діяльність та порівнювати її ефективність 
з подібними підприємствами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73296  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Марія Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Вирок за зраду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73297  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіваченко Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Є така країна, є! (Молитва за Україну)" ("Молитва")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73298  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіваченко Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пісня сокола"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73299  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоріков Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Перстень мецената"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптурний ювелірний виріб, зображення архітектурного макета 
Десятинної церкви по реконструкції, який містить вставки з 
перегородчастої емалі та внутрішню світлодіодну підсвітку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73300  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самолюк Василь Леонідович, Самолюк Олена В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Игральные кости с эффектом 
частотного гироскопа "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73301  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваха Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Діти можуть зберегти наш світ" ("Діти можуть")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73302  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваха Анна Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Долиною"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73303  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернікова Сюзанна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Мови світу 
"Латинська мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73304  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Воспоминания "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73305  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73306  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Легкий бриз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73307  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Этюд-Рэгтайм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73308  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Колыбельная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73309  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Шепот моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73310  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Диалог с Бахом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73311  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Сонатина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73312  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупіков Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Осенний вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73313  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стельмащук Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічна композиція "Політична партія - "УКРАЇНСЬКИЙ 
ДІМ" ("УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Художньо-графічна композиція створена як позначення, емблема 
партії. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73314  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Mike P. (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Marinizm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман з елементами автобіографії про пригоди та життя студента, який 
вирішив стати мореплавцем. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73315  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоріков Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Динамічний сферичний відеоекран"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою оболонку у формі кулі, яка виконує роль динамічного 
сферичного відеоекрана, а саме у вигляді м'яча, у  середині якого 
розміщений рухомий пристрій, який забезпечує перекочування кулі по 
будь-якій поверхні та в будь-якому напрямку, а також в тривимірному 
просторі, і може бути використаний як іграшка, навчальний посібник, 
рекламний пристрій тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73316  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трохимчук Віталій (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Операція "Соняхи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує робочі будні працівників міліції наприкінці 1990-х років. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73317  
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Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трохимчук Віталій (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, 
літературний письмовий твір публіцистичного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Один день майора Тарасенка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73318  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кувшинов Артем Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Helen's life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73319  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій багатосерійного кінофільму "Історія Марти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73320  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Андрій Петрович, Будковець Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Asset Payments" 
("Asset Payments")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73321  
 
Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Ковальська Ірина Михайлівна, 
Дячишин Віра Іванівна, Тімченко Наталія Федорівна, Заремба Наталя 
Ігорівна, Ковальська Оксана Романівна, Москвяк-Лесняк Дзвенислава 
Євгенівна, Гупало Ірина Володимирівна, Колінковський Олександр 
Миколайович, Козій-Бределєва Світлана Павлівна, Осідач Христина 
Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Social Medicine and Organization of Health Care"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Social Medicine and Organization of Health Care. 
Teaching and methodical textbook for practical lessons for the 6-year 
English-speaking students, who undergo a course of studies on specialty 
7.12010001 "General Medicine", branch of knowledge 1201 "Medicine" / 
Edited by the Honored Doctor of Ukraine, Academician of Ukrainian 
Higher Education Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, 
Professor V. V. RUDEN. - 2017. - 272 p.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73322  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Ковальська Ірина Михайлівна, 
Дячишин Віра Іванівна, Тімченко Наталія Федорівна, Заремба Наталя 
Ігорівна, Ковальська Оксана Романівна, Москвяк-Лесняк Дзвенислава 
Євгенівна, Гупало Ірина Володимирівна, Колінковський Олександр 
Миколайович, Козій-Бределєва Світлана Павлівна, Осідач Христина 
Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Алгоритм підготовки до атестації з навчальної 
дисципліни "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Алгоритм підготовки до атестації з навчальної 
дисципліни "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я". 
Навчальний посібник до практичних занять для студентів VI курсу, 
котрі навчаються за галуззю знань 1201 "Медицина" / За ред. 
Заслуженого лікаря України, академіка АНВО України, док. мед. наук, 
проф. Рудень В.В. - Львів. - 2017. - 185 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний матеріал посібника відзеркалює основні 
вимоги освітньо-кваліфікаційних  характеристик у підготовці 
майбутніх лікарів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73323  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "ASTROGAME "HARMONY LIFE". Астрологічна 
трансформаційно-психологічна гра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська розробка, в основу якої покладено синтез знання з ведичної 
астрології, прийомів системних розстановок, психологічних методів та 
арт-терапії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73324  
 

Дата реєстрації авторського права  11.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізюн Валерій Карпович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Видавнича справа в Україні в 20-ті роки ХХ століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73325  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Животовська Тетяна Сергіївна, Животовський Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Рекламно-іміджеві фотографії 
"Color&Sweet"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає фотографії  кондитерських виробів "makarons 
"Color&Sweet" в художньому стилі, в динаміці та на чорному склі 
разом із зображенням інгредієнтів. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73326  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Інна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів до пісень "Поиски между чувств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73327  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Інна Анатоліївна (Квітень)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Английский алфавит в стихах для самых маленьких"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73328  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікфорт Ганна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "ГМО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій в жанрі фантастики. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73329  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікфорт Ганна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Gift for Christmas"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цікава фантастична історія, яка трапилась на Різдво. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73330  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко Богдан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Портфоліо Богдан Коноваленко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73331  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко Богдан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Дипломна робота "Мистецтво пролетаріату або 
любов до електрики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73332  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біллі (Білл) Шепард, Billy (Bill) Shepherd, В.О. Владімір Вікторовіч, 
В.В, V.O. (псевдонім)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "ДиДи (Часть 2) Рондо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73333  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біллі (Білл) Шепард, Billy (Bill) Shepherd, В.О. Владімір Вікторовіч, 
В.В, V.O. (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "ДиДи (Часть 2) Рондо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73334  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваха Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "ВонА ВинА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73335  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобовніков Андрій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Практичний посібник "Шах и мат в телефонных переговорах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга є практичним посібником для операторів call-центрів, 
секретарів, асистентів керівників, менеджерів, керівників та інших 
фахівців, що здійснюють переговори по телефону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73336  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Юрій Тимофійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір-плакат "Шевченко і Майдан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73337  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Юрій Тимофійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фотографій "Параджанов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія з 38 фотографій видатного кінорежисера Сергія Параджанова. 
Збірка фотографічних творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73338  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федя (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "ЧАЯНИЕ НЕЧАЯННОЕ (Федотова 

или далась вам эта рыба - 3)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73339  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Аліна Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Ідея, концепція, загальні засади 
створення та реалізації освітнього проекту "Школа Успіху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73340  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюкевич Віктор Митрофанович, Щепотіна Наталія Юріївна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення інтегральної оцінки змагальної 
діяльності кваліфікованих волейболісток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтегральна оцінка складається зі специфічних коефіцієнтів, кожний з 
яких характерезує окремі компоненти змагальної діяльності, що 
обумовлюється можливістю її використання для вивчення зміни рівня 
техніко-тактичної майстерності спортсменок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73341  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желтухін Євген Олександрович, Шаблієнко Дар'я Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник із вивчення іспанської мови "Multispeaker: Espanol, nivel 
A.5 - A1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для вивчення іспанської мови для дорослих та дітей, рівень 
A.5 - A1.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73342  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любомир Богоявленський (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Культ Чорта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Культ Чорта" Любомира Богоявленського - це Священа Книга 
релігійних істин і чітких віроповчальних приписів і настанов для 
людства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73343  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джишиашвілі Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Споглядання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку фотографій, що стала результатом 
споглядання та фіксації на фотографічний пристрій фотографом певноі 
місцевості протягом декількох років. Камера фотографа фіксує зміни 
місцевості в залежності від пори року (річного циклу) та денного 
циклу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73344  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джишиашвілі Олена Володимирівна (Эва Зеленська)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Landscape в чёрно-белом" ("Landscape 

wb")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка фотографій серії "Landscape в чёрно-белом" являє собою 
природні пейзажі, що створені із використанням монохромних 
кольорів. Фотокомпозиція в чорно-білому виконанні набуває інших 
сенсів, гри форм та тональних плям. Мета роботи - медетативне 
занурення автора у форми, текстури, візуальні елементи, що 
створюються на рівні зображення та за  допомогою вітру, сонця, води, 
рослин.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73345  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Наталія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Серія фотографій "Залізна лєді Франції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія фотографій під назвою "Залізна лєді Франції" присвячена 
могутній конструкції Ейфелевої вежі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73346  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Наталія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Серія фотографій "Карпати - Космос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія фотографій під назвою "Карпати - Космос" присвячена величі та 
могутності природи гір. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73347  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукоренчук Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія фотографій "Язицтво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія фотографій, що відображають утворені різними стихіями (земля, 
вода, повітря, вогонь) дивовижні малюнки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73348  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукоренчук Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія фотографій "Історія мистецтва в нестворених шедеврах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія фотографій різних фактур, на яких утворились малюнки людей, 
тварин, птахів, що нагадують живопис відомих художників різних епох. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73349  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Кипарисовая элегия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73350  
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Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкіна Аліна Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кохаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73351  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування кінематографічної школи в України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню специфіки формування 
кінематографічної школи в Україні у 30-60-ті рр. ХХ ст. На основі 
всебічного аналізу ґрунтовної джерельної бази і залучення до наукового 
обігу раніше невідомих архівних джерел реконструйовано особливості 
творчої та викладацької діяльності О. Довженка, І. Каварелідзе, С. 
Ейзенштейна, Л. Кулєшова, Г. Авенаріуса та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73352  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Творча і мистецько-наставницька діяльність в Україні 
діячів театру і кіно"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У монографії досліджуються творча та мистецько-наставницька 
діяльність видатних діячів театру і кіно Г. Ігнатовича, М. Вінярського, 
М. Вінграновського, В. Юнаківського, П. Вершигори, Р. Сергієнка та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73353  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трінчер Анна Леонідівна, Mike Rif (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Муза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про натхнення та пошук музи в житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73354  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирухін Петро Пилипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Значки, эмблемы, вымпела 

турклуба "Планета" турбазы "Алания" ОАО "Азовмаш" г. Мариуполя 
и спортивных, футбольных клубов СК "Азов", ФК "Азовец", ФК 
"Металлург", ФК  "Ильичевец", ФК "Мариуполь" города 
Мариуполь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73355  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "Я люблю тебе, життя!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносценарій створений на основі біографії легендарної виконавиці 
джинглів, американської співачки українського походження - Квітки 
Цісик. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73356  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карапузова Наталія Дмитрівна, Березан Валентина Ігорівна, Благова 

Тетяна Олександрівна, Гібалова Наталія Володимирівна, Горголь 
Петро Степанович, Григор'єва Ольга Олександрівна, Жиров 
Олександр Анатолійович, Зімакова Лілія Василівна, Винничук Рената 
Володимирівна, Кравченко Любов Миколаївна, Лобач Олена 
Олександрівна, Моргун Володимир Федорович, Москаленко Людмила 
Семенівна, Мужикова Ірина Мирославівна, Яремака Наталія Сергіївна 
(Науменко), Олійник Світлана Петрівна, Острянська Олена 
Анатоліївна, Пасічніченко Анжела Василівна, Підгорна Вікторія 
Василівна, Погребняк Марина Миколаївна, Процай Людмила 
Петрівна, Седих Кіра Валеріївна, Сулаєва Наталія Вікторівна, Федій 
Ольга Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Психолого-педагогічний факультет Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: 
історична, організаційно-педагогічна і науково-методична 
ретроспектива"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психолого-педагогічний факультет Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка : 
історична, організаційно-педагогічна і науково-методична 
ретроспектива : монографія / Авт. кол. : В.І. Березан, Т.О. Благова, 
Н.В. Гібалова та ін. ; за ред. Н.Д. Карапузової. - Полтава : Дивосвіт, 
2014. - 452 с. 

 
Анотація   

Дослідження містить методичні рекомендації стосовно моделювання 
багатопрофільного факультету як змістової, організаційної та 
методичної ланок педагогічного університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73357  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Наталія Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичне забезпечення 
стимулювання у студентів ВТНЗ позитивно-активної мотивації до 
формування й розвитку суб'єктної позиції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено методичне забезпечення стимулювання у 
студентів позитивно-активної мотивації до формування й розвитку 
суб'єктної позиції, а також до самовияву й самореалізації в різних видах 
діяльності та спілкуванні як педагогічної умови формування суб'єктної 
позиції студентів вищих технічних навчальних закладів у 
позааудиторній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73358  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Москвяк-Лесняк Дзвенислава 
Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Рак молочної залози у жінок: упраління факторами 
ризику"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії окреслюються шляхи вирішення актуального наукового 
завдання - зменшення захворюваності та смертності від раку молочної 
залози серед жінок в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73359  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукіянчук Валентин Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний літературний твір методичного характеру 
"Оздоровча, реабілітаційна та розвиваюча система "Вольова 
пластика" ("Вольова пластика. Постуральна регуляція. Частини 1 та 
2")  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

249 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі аналізу наукових літературних джерел розроблена методика 
довільної постуральної регуляції та трансформації постуральних 
коливань у механізми руху тіла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73360  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Олександр Сергійович, Пасічник Олена Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "English. Англійська мова (за професійним 

спрямуванням "Інформаційні технології")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: English (for Specific Purpose "Information Technology").  

Англійська мова (за професійним спрямуванням "Інформаційні 
технології") : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.С. Пасічник, О.О. Пасічник. 
- Хмельницький : ХНУ, 2015. - 150 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ, які вивчають 
спеціальності, суміжні зі сферою інформаційних технологій. Його зміст 
сконструйовано на засадах компетентнісної парадигми, відповідно до 
положень комунікативно-діяльнісного та особистісно орієнтованого 
підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73361  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Тамара Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ процесу 
формуляцій збагачувальних комплексів (преміксів) активних речовин, 
які мають складний хімічний склад як сировини на промислових 
підприємствах для виробництва та збагачення продуктів харчування 
виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного 
споживання, в т. ч. дитячого харчування, функціональних харчових 
продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного 
призначення, дієтичних добавок" ("Технологічна інструкція 
формуляцій преміксів для харчової промисловості")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір є описом процесу створення комплексів у вигляді збагачувального 
преміксу (суміші) активних речовин визначеного хімічного складу як 
сировини для застосування на промислових підприємствах для різних 
харчових продуктів відповідно до добових норм споживання в раціоні 
харчування. Має науково-технічне та прикладне значення при 
виготовлені відповідної продукції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73362  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінєєва Дарія Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник музичних творів "Келих вина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник музичних творів складається з 3-х пісень, що мають назви: 
"Келих вина", яка і була обрана як назва збірника (авторка закінчила 
роботу над музикою та текстом пісні 01.04.2017 р.), "Mad" (авторка 
закінчила роботу над музикою та текстом пісні 18.05.2017 р.) та 
"Переплетені" (авторка закінчила роботу над музикою та текстом пісні 
29.05.2017 р.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73363  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горпинченко Ігор Іванович, Нуріманов Каміль Раїсович, Савченко 

Вікторія Станіславівна, Порошина Тетяна Вікторівна, Недогонова 
Олена Анатоліївна, Драннік Георгій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Інститут урології Національної академії 

медичних наук України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Комбіноване лікування хворих на хронічний 

абактеріальний простатит з депресивним синдромом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Отримані результати демонструють ефективність комбінації 
фізіотерапії та антидепресанту (сертралін) у лікуванні пацієнтів з 
хронічним абактеріальним простатитом (ХАП), а також підтверджують 
роль нервово-імунної регуляції та її порушень (зокрема, депресивних 
розладів) у патогенезі ХАП. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73364  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пойманова Світлана Олександрівна (Лана Корс)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сторож на краю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Художній твір розміщений на 617-ти сторінках формату А4, 
складається з 86-ти глав, кожна з яких починається з цитати у вигляді 
поетичного твору відомих класичних діячів літератури та мистецтва. 
Сюжет твору розвивається на тлі воєнних подій, які відбувалися на 
сході України в 2014 році.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73365  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Презентація телеканалу "МАНСЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73366  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій талант шоу "Кибер лига"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У великих містах країни підбирають команди, які проходять сезон. 
Переможець отримує фінансовий приз або поїздку на світовий 
чемпіонат з кіберспорту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73367  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультфільму "Сірко і Ко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Легендарний козак-характерник, Іван Сірко, збирає команду та 
вирушає за священними реліквіями задля українських земель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73368  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового екшн-шоу "Япона-Мать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В шоу беруть участь дві команди, що складаються з чотирьох осіб: двоє 
зіркових гостей та двоє їх фанатів. Команди змагаються в п'яти 
конкурсах, з кожним конкурсом завдання ускладнюються. Конкурсна 
програма ділиться на кілька категорій: індивідуальна, дуетна і 
загальнокомандна.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73369  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 

Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій сімейно-розважальної вікторини "Почти твое"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У вікторині бере участь одна людина, яку випадковим чином вибирає 
ведучий серед відвідувачів торгово-розважального центру (ТРЦ). 
Учасник за відведений час вибирає п'ять будь-яких товарів з магазинів 
ТРЦ і у випадку успішного проходження випробувань забирає їх собі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73370  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 

Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій розважального квест шоу "Найди меня, если сможешь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розважальне квест шоу, в якому один учасник шукає другого за 
відведений проміжок часу, виконуючи певні завдання і отримуючи за 
них підсказки, у великому торгово-розважальному центрі. У випадку 
успішного проходження квесту, учасники отримують нагороду від 
одного з магазинів, а у випадку програшу - учасники змушені будуть 
відпрацювати певний час у торгово-розважальному центрі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73371  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 

Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарний план тейбл шоу "Законодательная палата №6"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гумористичне шоу з елементами імпровізації, де темою для обговорень 
є прийняття або неприйняття тих чи інших законів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73372  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсун Павло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Яхта у Вишиванці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73373  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалюк Дмитро Олександрович, Гуза Катерина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Адаптивна система керування процесом 

абсорбції з використанням web-технологій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі web-технологій розроблено адаптивну систему керування 
процесом абсорбції. Запропоновано клієнт-серверну архітектуру 
системи. У серверній частині програмно реалізовано математичну 
модель скрубера, ПІД-регулятор, блок розрахунку керуючого впливу. 
На стороні клієнта реалізовано операторський інтерфейс з можливістю 
змінювати налаштування ПІД-регулятора та здійснювати моніторинг 
технологічного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73374  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анатольєва Ольга Іванівна, Дорощук Ніна Олександрівна, Миронець 
Юрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Історія 
держави та права зарубіжних країн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне завдання даного мультимедійного посібника полягає в 
засвоєнні здобувачами вищої освіти системи знань про процеси 
розвитку держави і права країн світу, виробленні глибокого розуміння 
основних  закономірностей історичного державно-правового процесу, 
вмінні правильно аналізувати правові акти тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73375  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущенко Ігор Григорович, Буличева Наталія Анатоліївна, 
Запотоцький Андрій Петрович, Кухаренко Володимир Дмитрович, 
Островерх Лариса Леонідівна, Овчаренко Леся Валеріанівна, Фещук 
Віктор Вікторович, Чечуліна Олена Олександрівна, Ключник 
Костянтин Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Основи 
менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник планується використовувати при проведенні 
занять зі здобувачами вищої освіти ступеня бакалавр заочної форми 
навчання, а також під час їх самостійної підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73376  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущенко Ігор Григорович, Буличева Наталія Анатоліївна, Лєскова 
Наталія Василівна, Кухаренко Володимир Дмитрович, Предборський 
Валентин Антонович, Овчаренко Леся Валеріанівна, Ключник 
Костянтин Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Судова 
бухгалтерія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник планується використовувати при проведенні 
занять зі здобувачами вищої освіти ступеня бакалавр заочної форми 
навчання, а також під час їх самостійної підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73377  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данілавічютє Еляна Анатоліївна, Трофименко Людмила Іванівна, 
Грибань Галина Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. 3 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 80) та учнів із (R 48, F 81)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 3 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (80) та учнів 
із (R 48, F 81). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73378  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьова Олена Валентинівна, Гнатенко Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Трудове навчання. 4 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали підручника відповідають навчальній програмі для учнів 4 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (F 70). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73379  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данілавічютє Еляна Анатоліївна, Трофименко Людмила Іванівна, 
Грибань Галина Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. 2 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 80) та учнів із (R 48, F 81)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали підручника відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (F 80) та 
учнів із (R 48, F 81). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73380  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трикоз Сніжана Валеріївна , Блеч Ганна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Природознавство. 3 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали підручника відповідають навчальній програмі для учнів 3 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (F70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73381  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільяна Валентина Михайлівна, Аркадьєва Ольга Олександрівна, 
Бартєнєва Лариса Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Літературне читання. 2 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 80) та учнів із (R 48, F 81)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73382  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільяна Валентина Михайлівна, Аркадьєва Ольга Олександрівна, 

Бартєнєва Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Літературне читання. 3 клас" підручник для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів (F 80) та учнів із (R 48, F 81)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73383  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Літературне читання. 4 клас" підручник для учнів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73384  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України. 8 клас" підручник для учнів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73385  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенчук Людмила Степанівна, Хабалюк Василь Васильович, Дзюб 

Марія Михайлівна, Панченко Надія Іванівна, Скільська Ярослава 
Миколаївна, Дем'янчук Марія Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Математика. 10 клас" підручник для учнів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73386  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Володимир Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи соціальної педіатрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У двотомному виданні висвітлений сучасний етап становлення дитячої 
реабілітаційної служби в Україні в аспекті реалізації концепції 
соціальної педіатрії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73387  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкурупій Ольга Всеволодівна, Строчихін Юрій Федорович, 
Вишневецька Людмила Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Митна статистика. Практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкурупій О.В. Митна статистика. Практикум [текст] : 
навч. посіб. / О.В. Шкурупій, Ю.Ф. Строчихін, Л.І. Вишневецька - К. : 
"Центр учбової літератури", 2014. - 224 с. 

 
Анотація   

У посібнику в логічній послідовності розкриваються особливості 
організації і методології статистики зовнішньої торгівлі України, 
статистичні методи збирання, зведення та аналізу  первинної 
інформації про експорт та імпорт товарів та послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73388  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкурупій Ольга Всеволодівна, Дейнека Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Транснаціоналізація господарської діяльності в системі 

чинників економічного розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкурупій О.В. Транснаціоналізація господарської 

діяльності в системі чинників економічного розвитку : монографія / 
О.В. Шкурупій, Т.А. Дайнека. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 206 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуто транснаціоналізацію як чинник розвитку 
світового та національних господарств в умовах глобалізації 
економічного життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73389  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкурупій Ольга Всеволодівна, Гончаренко Владислав Васильович, 
Дейнека Тетяна Анатоліївна, Білоброва Тетяна Олександрівна, 
Артеменко Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Транснаціональні корпорації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Транснаціональні корпорації [текст] навч. посіб. / За 
ред. О.В. Шкурупій [О.В. Шкурупій, В.В. Гончаренко, Т.А. Дайнека та 
ін.] - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 240 с. 

 
Анотація   

Посібник допоможе  користувачеві опанувати зміст сучасних 
світогосподарських процесів, які істотно опосередковані діяльністю 
ТНК, а також отримати необхідні для професійної діяльності знання з 
практики міжнародних економічних відносин. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73390  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкурупій Ольга Всеволодівна, базавлук Наталія Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Конкурентоспроможне функціонування національної 

економіки на основі чинників інтелектуально-інноваційного розвитку"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкурупій О.В. Конкурентоспроможне 

функціонування національної економіки на основі чинників 
інтелектуально-інноваційного розвитку : монографія / О.В. Шкурупій, 
Н.Г. Базавлук. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 247 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена висвітленню зазначених наукових проблем, а 
також розробці теоретичних засад та науково-методичних і практичних 
рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки на основі чинників інтелектуально-
інноваціного розвитку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73391  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисований Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Комп'ютерна програма генерування в кінцевому полі GF (3) 

поліномів 4-го ступеня, матриць їх станів та довжин їх циклів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє отримати в кінцевому полі GF (3) всі поліноми за 
методом повного перебору, матриці їх станів та довжину їх циклу 
генерування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73392  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Анна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ціннісно-раціональні мегатренди глобального 
господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах у національних 
економіках пострадянських країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артеменко А.В. Ціннісно-раціональні мегатренди 
глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах у 
національних економіках пострадянських країн : монографія / А.В. 
Артеменко. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 248 с. Текс : укр., англ. 

 
Анотація   

У монографії обґрунтовано висновки про об'єктивну залежність 
ефективного розвитку національних економік пострадянських країн і, 
передусім, України від реалізації в них ціннісно-раціональних 
мегатрендів світового господарства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73393  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація "Формування кінематографічної школи в Україні: 
теоретичні, практичні та мистецькі засади (тридцяті-шістдесяті роки  
ХХ століття)"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства 
присвячена дослідженню творчої та навчально-виховної діяльності 
провідних вітчизняних кінорежисерів-педагогів у контексті 
формування кінематографічної школи в Україні у 30-60-ті роки ХХ 
століття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73394  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільців Олександр Михайлович, Юсупов Володимир Васильович, 
Крижна Валентина Володимирівна, Бобрик Костянтин Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 
"Виявлення, фіксація та вилучення наркотичних засобів, 
психотропних речовин, аналогів та прекурсорів у кримінальних 
провадженнях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методиці розкрито особливості пошуку та виявлення наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів під час 
здійснення слідчих  (розшукових) дій; визначено форми та методи 
фіксації виявлених предметів, подібних до наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів під час здійснення 
слідчих (розшукових) дій; визначено порядок та особливості 
вилучення, пакування і зберігання подібних до наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів під час здійснення 
слідчих (розшукових) дій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73395  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкурупій Ольга Всеволодівна, Гончаренко Владислав Васильович, 
Артеменко Ірина Анатоліївна, Пожар Артем Анатолійович, Пінчук 
Ірина Олександрівна, Строчихін Юрій Федорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Шкурупій О.В., Гончаренко В.В., Артеменко І.А. та ін. 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навч. посіб. / За ред. 
О.В. Шкурупій. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 248 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник допоможе користувачеві опанувати зміст 
господарських операцій і процедур, що здійснюють господарюючі 
суб'єкти на зовнішньому ринку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73396  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романова Анна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура для іноземних туристів "Tips & Hints for tourists"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Брошура, що складається з 22 ілюстрованих порад, допоможе 
іноземним гостям комфортніше почувати себе в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73397  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашук Юрій Кузьмич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Инерциально-электрическая индукция, принципы 
континуодинамики и сущность темной материи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Томашук Юрій Кузьмич. Інерційно-електрична 
індукція, принципи континуодинаміки і суть темної матерії [Текст] : 
монографія / Ю.К. Томашук. - Львів : СПЛОМ, 2016. - 112 с. 

 
Анотація   

Розглянуто проблему "темної" матерії як світового середовища. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73398  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій музичного шоу талантів "Музыка улиц"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

265 

Анотація   
Багато музикантів починають свою кар'єру з вуличних виступів, але 
далеко не всі потрапляють на професійну сцену. Дане шоу надає 
унікальну можливість заявити про себе на всю країну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73399  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій танцювального шоу талантів "Короли танцпола"/"Лига 
танцев"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шоу талантів, де танцювальні команди протягом проекту конкурують 
між собою за головний приз (гроші на відкриття або розвиток власної 
школи танцю). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73400  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважального ігрового шоу "Дворовые игры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дві команди, що складаються з чотирьох гравців в кожній (постійна 
команда - зірки каналу, і команда, в яку входять звичайні люди), грають 
у веселі ігри у міському дворі, щоб виграти головний приз (певну суму 
грошей). У разі виграшу зірок каналу, гроші залишаються на каналі, а 
у разі перемоги команди звичайних людей, гроші віддаються їм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73401  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій скетчкому "Древо нації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Древо нації" висвітлює невідомих історичних персонажів і сам період 
історії на території України (побут людей, їх взаємовідносини та цілі). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73402  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 
Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарний план розважального шоу "Ложка дегтя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73403  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чокпун Агобен (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга-інструкція та колода карт "Таро Небоги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таро Небоги  складається з 78 карт та книги-інструкції. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73404  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Инстаграм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73405  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Умова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73406  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лайкай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73407  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бом Бом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73408  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сонце - літо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73409  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мажор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73410  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Дай списать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73411  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Лав Ю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73412  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Сергій Сергійович, Бережко Андрій Андрійович, Шевчик Юрій 

Віталійович, Жорноклей Іван Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій пілоту тейбл шоу "Законодательная палата №6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У шоу бере участь п'ятеро осіб: ведучий (він же суддя), який є 
модератором програми і виносить на розгляд ті чи інші закони, та 
чотири експерти, які діляться на дві команди по дві людини. Одна 
команда виступає "ЗА" прийняття закону, друга - "ПРОТИ". 
Програма складається з трьох етапів, за результатами кожного з них 
ведучий роздає тій чи іншій команді бали і в кінці визначає переможця. 
Команді, яка програла, виноситься "вирок" у вигляді якогось 
комічного покарання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73413  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації "Формування кінематографічної школи в 
Україні: теоретичні, практичні та мистецькі засади (тридцяті-
шістдесяті роки ХХ століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
мистецтвознавства, що присвячена дослідженню творчої та навчально-
виховної діяльності провідних вітчизняних кінорежисерів-педагогів у 
контексті формування кінематографічної школи в Україні у 30-60 рр. 
ХХ ст. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73414  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихий Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Дикі коні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видатний диригент та суспільно-політичний діяч Павло Севастянович 
викриває зраду молодої дружини зі скрипалем свого оркестру. При 
спробі покарати зрадників він за контроверсійних обставин гине. Втім 
невідома сила, інспірована лютим бажанням помсти, не дає можливості 
тілу диригента заспокоїтися у вічному сні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73415  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фастовець Валентина Іванівна, Шуляков Владислав Миколайович, 
Іванов Станіслав Миколайович, Левтеров Андрій Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) 
з інформатики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної, методичної і 
наукової діяльності з предмету "Інформатика". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73416  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олександр Володимирович, Костецький Анатолій 
Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "АКВАРай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з словесної та зображувальної частин. Словесна 
частина складається з двох слів (АКВА РАЙ), що означає "Водний 
рай". Зображувальна частина складається з трьох елементів: краплі 
води на хвилі, що знаходиться над словом "АКВА" та квітки стреліції, 
що розташована між словами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73417  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Дигіталізація медіа і сучасна аудіовізуальна 
культура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моженко М.В. Дигіталізація медіа і сучасна 
аудіовізуальна культура // Вісник КНУКІМ. Серія Мистецтвознавство. - 
2015. - № 33. - С. 91-98. 
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Анотація   
У статті досліджується процес дигіталізації медіа та його вплив на 
сучасну аудіовізуальну культуру на прикладі використання програм у 
кіно- та телевиробництві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73418  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Программы для композитинга и создания визуальных 
эффектов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моженко М. В. Программы для композитинга и 
создания визуальных эффектов // ТВ Технологии. - 2008. - № 6. - С. 3-20. 

 
 
Анотація   

В статті розглядаються сучасні технології та комп'ютерні програми для 
композитингу зображень та створення візуальних ефектів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73419  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток музичних аудіосервісів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моженко М. В. Розвиток музичних аудіосервісів // 
Культурно мистецькі обрії 2016 частина перша. - 2016. - С. 157-159. 

 
 
Анотація   

У статті досліджується процес розвитку музичних аудіосервісів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73420  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Хант (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для Android пристроїв "Спроси у Ханта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73421  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маліновський Арсен Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип мережі квест-кімнат "Мышеловка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73422  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелішко Максим Русланович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "DACS-2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для централізованого збору і архівування даних з 
витратомірів пари TVA(TFA) SpiraxSarco, а також для їх візуалізації на 
моніторі ПК. Програмою передбачено формування і запис інформації в 
Excel-файли.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73423  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Віталій Дмитрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Birds Family"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73424  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "One usual story"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір поданий у вигляді аудіозапису музики автора, що 
складається з мелодії в інструментальному виконанні і партії соло 
гітари.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73425  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Дмитро Юрійович, Козяревич Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "HR.360 plugin for JIRA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє HR-фахівцям визначити ступінь 
відповідності співробітника висунутим вимогам і виявити як сильні 
сторони співпрацівника, так і компетенції, розвинення яких було б 
доцільно провести, та порівняти результати. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73426  
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Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробей Олена Леонідівна  
  
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Программа дошкольного развития 

Психологическая ЭКО-среда "ЛАДУШКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описані основні положення, за допомогою яких можна досягнути 
закладення базових фундаментальних вмінь та навичок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73427  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипоренко Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Freemind speaking. Верный способ бросить учить 

английский и начать говорить!" ("Freemind speaking")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою навчальну програму особливої методики для 
вивчення англійської мови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73428  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Анатолій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Розв'язок алгебраїчних рівнянь за допомогою 

властивостей їх коренів (ДВ-метод)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73429  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович (Заслужений Артист України)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мій Край"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73430  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Павленко Володимир Валерійович, 

Наритник Теодор Миколайович, Авдєєнко Гліб Леонідович, 
Новогрудська Ріна Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Технічні рішення використання Wi-Fi технологій в 

телекомунікаційних системах терагерцового діапазону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета роботи полягає у розробці технічного рішення використання 
безпроводової мережі Wi-Fi на основі 802.11 ас та дослідження 
ефективності її роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73431  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Артем Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вибір оптимальної потужності джерел розосередженої 
генерації при мінімумі втрат потужності в мережі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73432  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана Анатоліївна, Бурченков Геннадій Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна тренувальна програма 
визначення характеристик магнітом'яких матеріалів мостовим 
методом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головним призначенням програми є відображення процедури 
визначення характеристик динамічного магнітного циклу для 
кільцевого зразка. У роботі досліджуються дві схеми вимірювання: за 
схемою з інтегратором у вигляді RC-ланцюга і за схемою з 
інтегратором на основі операційного підсилювача. За результатами 
вимірювань визначають максимальну індукцію сердечника, магнітну 
проникність і стандартну невизначеність її оцінки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73433  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана Анатоліївна, Бурченков Геннадій Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна тренувальна програма 
визначення характеристик магнітом'яких матеріалів з використанням 
осцилографа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначенням програми є відображення процедури визначення 
характеристик динамічного магнітного циклу для кільцевого зразка з 
використанням осцилографа. У роботі досліджуються дві схеми 
вимірювання: за схемою з інтегратором у вигляді RC-ланцюга і за 
схемою з інтегратором на основі операційного підсилювача.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73434  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрчук Володимир Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Узагальнена теорема про вимірювання кутів, 
пов'язаних з колом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальній літературі з геометрії розглядається вимірювання 
величини різних за розміщенням кутів: вписаного в коло, з вершиною 
в середині кола, поза колом, між дотичною і хордою, між дотичними до 
даного кола. Все це викладається у вигляді окремих теорем або задач 
на доведення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73435  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Олена Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Правова природа органів 
самоорганізації населення, їх місце і роль у місцевому самоврядуванні"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено орган самоорганізації населення як форму самоорганізації 
громадян у межах певної території за місцем їх проживання, тобто як 
представницький, колегіальний, виборний публічний орган в системі 
місцевого самоврядування, сформований в дозвільному порядку, який 
здійснює власні й делеговані відповідною місцевою радою 
повноваження в межах території, визначеної рішенням цієї ради.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73436  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушкова Діана Борисівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебник нового поколения 
"Технология нанесения покрытий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою авторський мультимедійний підручник нового 
покоління, що представляє навчальний матеріал у вигляді презентацій. 
В підручнику систематизовані питання з різних методів нанесення 
покриттів, їх фізичної сутті, технології процесів їх нанесення, 
властивостей покриттів, їх застосування у різних галузях 
промисловості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73437  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушкова Діана Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебник нового поколения 
"История инженерной деятельности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс підготовлений для студентів-механіків. Описується перехід до 
класичної механіки у період наукової революції XVI-XVII віків. 
Послідовно курс переходить до розвитку і досягнень теоретичної 
механіки, яка і була основою розвитку усіх видів цих машин від 
перших моделей до сучасних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73438  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аутсорсинг як одна із форм організації контролінгу витрат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто аутсорсинг як одну із форм організації контролінгу 
витрат через вивчення категорії "аутсорсинг", його учасників, 
основоположні принципи. Вивчено особливості законодавчого 
регулювання аутсорсингу в Україні. Наведено головні переваги та 
недоліки аутсорсингу. На цій основі запропоновано кілька авторських 
визначень аутсорсингу. Узагальнено ознаки аутсорсингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73439  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Втрати: критерії визнання, ознаки категорії, трактування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті вирішено плутанину щодо одночасного застосування термінів 
"витрати" та "втрати" - за рахунок дослідження процесів, які 
зумовлюють їх формування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73440  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Удосконалення вітчизняної системи страхування аграріїв з 
урахуванням зарубіжного досвіду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено основні відмінні риси діючих зарубіжних систем 
страхування сільськогосподарських товаровиробників на прикладі 
США, Німеччини та Іспанії, які являють собою американську, 
європейську та змішану моделі захисту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73441  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Страховий захист: сутнісний аспект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проведені аналіз та узагальнення існуючих думок науковців з 
питання визначення сутності поняття "страховий захист". За 
результатами проведеного аналізу уточнено зміст означеної категорії та 
виділено основні її характерні ознаки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73442  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бродетскі Віталі  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Aррointer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для сфери послуг і дозволяє: вести клієнтську 
базу; вести облік працівників, здійснювати для них запис на прийом; 
здійснювати автоматичний розрахунок зарплат для працівників; 
керувати системою абонентів та знижок для клієнтів; вести фінансову 
статистику по підприємству.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73443  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Юрій Валерійович, Гринько Павло Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Rey Jet"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73444  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "iPad-новий музичний інструмент?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моженко М.В. iPad-новий музичний інструмент? // 
Виконавська майстерність музикантів-інструменталістів : матеріали 
всеукраїнської науково-практичної конференції - 2012. - 18-20 квітня. - 
С. 170-171. 

 
Анотація   

У статті досліджуються можливості використання iPad як музичного 
інструмента. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73445  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Michael (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одержимий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73446  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кантер Леонід Віленович, Ясній Іван Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій документального фільму "МІФ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про яскраве життя та загибель Василя "Міфа" Сліпака - 
українського оперного співака зі світовим ім'ям та унікальним 
голосом, який покинув велику сцену аби стати воїном і віддав життя, 
захищаючи Україну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73447  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Роберт Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків для вишивання "MARCH11 part 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка малюнків для вишивання містить у собі малюнки (візерунки) 
для вишивання, що були розроблені автором. Дані малюнки можна 
використовувати на платтях, блузах, туніках, брюках, спідницях, 
топах, светрах, шортах (перелік не є вичерпним) для ручної та 
машинної вишивки. Малюнки можна використовувати як разом, в 
комбінації,  так і кожний окремо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73448  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєв Павло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Учбовий теплично-оранжерейний комплекс ХХХХ-

варіант"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект призначений для кумулятивного об'єднання переваг навчання 
з орієнтацією оцінювання навчальних досягнень множинного інтелекту 
учнів за PISAi ЗНО критеріями. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73449  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Олена Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір з питань мистецтва "Положення про 

міжнародний незалежний інтерактивний містичний фестиваль авторів 
"Німфа" ("Положення фестивалю "Німфа")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі окреслено загальні принципи, мету та головні завдання 
фестивалю "Німфа", організаційну структуру та порядок проведення, 
фінансові умови, інформаційні забезпечення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73450  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна Леонідівна, Пономаренко Володимир Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Купальська"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73451  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Ілона Миколаївна, Богославець Олексій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дизайн макета до вірша Самуїла Маршака "Вот какой рассеянный"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73452  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синцова Вікторія Володимирівна, Богославець Олексій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дизайн-макет до книги Дугласа Адамса "Путівник по Галактиці для 
космотуристів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73453  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верніковська Дарья Сергіївна, Бондаренко Сергій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дизайн-макет до книги Річарда Бротігана "Собрание Эдны Уэбстер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73454  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильковська (псевдонім), Базилевич Олег Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Трускавець. Свята Фортеця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальний фільм, присвячений 190-річчю міста-курорту 
Трускавець.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73455  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сподін Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методическое 
руководство для проведения тренинга "Мегаскорочтение дети"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73456  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любий Роман Володимирович, Пузик Валерій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Бліндаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73457  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Young and Beautiful"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73458  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безпалий Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Plagnot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт створений для зменшення відсотку 
дубляжу робіт, таких як курсові, практичні та дипломні, у студентів. 
Що в свою чергу покращить рівень саморозвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73459  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тумасов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Серія фотографій "Австралія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія фотографій присвячена природі австралійського континенту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73460  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тумасов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Серія фотографій "Дикий захід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія фотографій присвячена природі західної частини США. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73461  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різоль Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - Дивись 
Українське!" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Культурно-мистецький проект "Кіноальманах 
"На своїй землі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою опис проекту, що спрямований на консолідацію та 
єдність суспільства, без яких неможливо перемогти, неможливо здобути 
"щасливе майбутнє". Це добірка історій про війну, про героїзм воїнів 
АТО, але героїзм справжній, а не показовий, про патріотизм, але не 
прямолінійний, а життєвий. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73462  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різоль Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - Дивись 
Українське!" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Культурно-мистецький проект "Кіноальманах 
"Двері"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою опис проекту, метою якого є надання простих та 
важливих повідомлень суспільству - майбутнє кожного з нас і всього 
суспільства залежить від нас самих, від кожної людини нашого 
суспільства, кожна людина може впливати на зміни, створювати їх. 
Культурно-мистецький проект - це позитивні, життєствердні історії, що 
демонструють історії перемог звичайних людей, тим самим надихаючи 
на конструктивні дії інших людей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73463  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп'ютерна програма, ілюстрація, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Веб-портал "Єдиний енергооблік" ("ЄЕ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпечує моніторинг та аналітику споживання енергетичних ресурсів 
бюджетними установами з доступом до інформації в режимі онлайн та 
24/7 з будь-якої точки планети, де є Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73464  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмельницька Аделіна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Екран не дасть 

забути"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про видатних діячів української культури, про мого батька - 
фронтового кінорежисера, лауреата Державної премії України 
Орлянкіна Валентина Івановича, і його спогади про тих, з ким він 
працював. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73465  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Март Апрелій (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без тексту "Это было у моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73466  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельман Володимир Михайлович, Паламарчук Олексій 
Віталійович, Нацвлішвілі Юрій Олексійович, Поляков Олександр 
Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Колёса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка музичних творів являє собою тимчасово зафіксоване в просторі 
поєднання різнорідних коливань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73467  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Журавльов Руслан Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Каламбур: Привет Одесса!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73468  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Demenyuk (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Funny Bedouins", що з англійської мови 
перекладається як "веселі бедуїни"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

291 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана збірка складається з 16 фотографій. Всі фотографії були зроблені 
в Єгипті. На даних фотографіях зображені бедуїни, тобто представники 
кочових племен арабів в Єгипті. На всіх фотографіях зображені бедуїни 
виключно чоловічої статі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73469  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонов Михайло Сергійович, Нарожний Олександр Васильович, 
Яковенко Віра Дмитрівна, Арбузова Юлія Вікторівна, Карлова Наталя 
Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тестова система узагальнення та контролю 
знань студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою системи тестування можливо одночасно проводити зрізи 
знань з різних дисциплін. Система ділить дисципліни на модулі, а ті, в 
свою чергу, на рівні. Кожний рівень має свій тип питань: з одним 
правильним варіантом відповіді, з декількома правильними 
відповідями та зручним введенням відповіді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73470  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіхіна Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз тенденцій впливу екологічного чинника на 
формування конкурентоспроможності економічних систем макро-, 
мезо- та мікрорівнів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті викладено авторське бачення оцінки впливу екологічного 
чинника у формуванні конкурентоспроможності економічних систем. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73471  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарецький Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "FAMILY VISION"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73472  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Подрубайло Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система фрактального 

аналізу часових рядів методом показника Херста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки фрактальних властивостей 
невизначених часових рядів за допомогою показника Херста, що дає 
можливість прогнозувати їх динаміку, виявляти приховані цикли та 
інші нерегулярні події.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73473  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семак Ольга Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис до кінофільму "Врятувати Босха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Документальний проект, що поєднує жанрові ознаки фільму-
спостереження, антропологічного дослідження, елементи арт-
детективу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73474  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Олег Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "Songs without words"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить 7 музичних творів: "Tango", "Energetic", "Skorpion", 
"Balkan", "Incident", "The train", "Remembrance".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73475  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Вікна 
НІМЕЧЧИНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73476  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смігунов Вячеслав Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Казкові персонажі "Жовті 
чоловічки в окулярах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73477  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Олексій Валерійович, Прокоф'єв Дмитро Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відьма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73478  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стела Захарова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний благодійний фонд "СПОРТ І ДІТИ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій проведення Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики 

"Ukraine International Cup". Організатор - Олімпійська чемпіонка 
Стела Захарова" ("Ukraine International Cup")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73479  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивура Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Краса життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів про кохання, дитячих та інших віршів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73480  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивура Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Краски жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73481  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивура Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Life in blossoms"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73482  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скочинський Роман Миколайович, Страшук Юрій Олександрович, 
Ігін Олег Альбертович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Програміка"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для реалізації 
інформаційної взаємодії між Міністерством фінансів України, 
Державною фіскальною службою України та Державною 
казначейською службою України в процесі формування 
інформаційного ресурсу "Реєстр заяв про повернення сум бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма здійснює щоденний 
регламентований обмін інформацією, визначеною у технічному 
завданні, для оприлюднення на сайті Мінфіну в режимі реального часу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73483  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваха Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Огниво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73484  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукіянчук Валентин Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-практичний літературний твір методичного характеру 

"Валеологічні засади оздоровчої, реабілітаційної та розвивальної 
системи "ВОЛЬОВА ПЛАСТИКА" ("ВОЛЬОВА ПЛАСТИКА. 
Валеологічні засади системи")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі аналізу наукових літературних джерел розроблена методика 
довільної постуральної регуляції та трансформації постуральних 
коливань у механізми руху тіла. Розроблена цільова практика 
довільної регуляції постурального балансу до рівня постдовільного 
автоматизму в онтогенезі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73485  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максим'юк Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "На грані"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Четверо друзів у Карпатах, подорожуючи машиною, збивають дівчину. 
Перелякані хлопці забирають дівчину в орендований ними котедж. 
Троє друзів голосують за те, щоб позбутися жертви, але дівчина ще 
жива і тому четвертий прагне врятувати її життя. Так четверо друзів 
залишаються на ніч у карпатському котеджі аби прийняти для себе і 
дівчини доленосне рішення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73486  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно, Анонімно, Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Старлайт Сейлз" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Brand Power" ("ВР")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - конфігурація, що використовується для 
підготовки та контролю продажів спонсорських проявів на ТВ. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73487  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
підходи до оцінювання економічно-вигідного та соціально-зумовленого 
енергетичного потенціалу лісових деревних відходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані методичні підходи дозволяють кількісно оцінити 
економічно-вигідний (частина екологічно-безпечного потенціалу, яка 
відповідає параметрам фінансової рентабельності в межах конкретних 
економічних умов досліджуваного регіону) та соціально-зумовлений 
(частина економічно-вигідного потенціалу, яка забезпечує 
першочергове врахування потреб місцевих громад у лісових ресурсах 
для забезпечення їх нормальної життєдіяльності) енергетичний 
потенціал лісових деревних відходів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73488  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
підходи до оцінювання технічно-доступного та екологічно-безпечного 
енергетичного потенціалу лісових  деревних відходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані методичні підходи дозволяють оцінити технічно-
доступний (частина теоретично-можливого потенціалу, яку можна 
розглядати як доступну в рамках існуючих техніко-структурних умов і 
технологічних можливостей заготівлі та використання 
лісоенергетичної сировини) та екологічно-безпечний (частина 
техінчно-доступного потенціалу, яка враховує екологічні обмеження 
щодо використання деревної біомаси лісів) енергетичний потенціал 
лісових деревних відходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73489  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Мікроендоекологія кишківника тварин. Нутрицевтики"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено узагальнюючі відомості щодо ролі 
мікробіоценозу кишківника тварин для підтримки їх здоров'я, 
профілактики хвороб, отримання якісної та безпечної продукції 
тваринництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73490  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Давньогрецька та латинська мови як джерело сучасної 

наукової термінології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено аналізу системно-мовного і мовленнєвого 
функціонування термінів греко-латинського походження в рамках 
термінологічних одиниць, що належать сучасним терміносистемам 
юридичних та економічних наук індоєвропейських та фіно-угорських 
мов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73491  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балалаєва Олена Юріївна, Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Латинська мова та основи ботанічної 

систематики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить фонетичний та граматичний матеріал з 
нормативного курсу латинської мови, комплекс вправ, спрямованих на 
закріплення і систематизацію набутих знань, умінь та навичок, 
достатній лексико-термінологічний матеріал (латинсько-український 
та українсько-латинський словники обсягом близько 4000 лексичних 
одиниць).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73492  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балалаєва Олена Юріївна, Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Елементарний курс латиської мови та основи ботанічної 
термінології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить фонетичний та граматичний 
матеріал із нормативного курсу латинської мови, спрямований на 
закріплення і систематизацію набутих знань, умінь та навичок з 
навчальної дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73493  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Олександра Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Правова охорона немайнових прав юридичної особи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено правову охорону немайнових прав юридичної 
особи, зокрема цивільно-правову охорону ділової репутації юридичної 
особи, описано еволюцію трактувань правової категорії "ділова 
репутація", здійснено класифікацію цивільно-правових способів 
захисту ділової репутації юридичної особи, визначено типові 
правопорушення, пов'язані з діловою репутацією юридичної особи, а 
також випадки звільнення від цивільно-правової відповідальсності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73494  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія Анатоліївна, 
Цвіліховський Валерій Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Textbook "Viterinary clinical biochemistry"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73495  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Вікторія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теоретично-прикладні аспекти застосування 
репаративної терапії на основі фосфоліпідів молока при 
ентеропатології телят"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено результати сучасних досліджень про 
особливості метаболічних порушень і структурно-функціональні зміни 
клітин органів і тканин при розладах травлення у новонароджених 
телят, необхідність їх корекції в період реабілітації та ефективність 
проведення репаративної терапії шляхом застосування 
мембранотропної біологічно-активної добавки, виготовленої на основі 
фосфоліпідів молока.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73496  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томчук Віктор Анатолійович, Деркач Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "Сучасна біохімічна  термінологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У довіднику наведено інформативне тлумачення термінів і понять, які 
використовуються в навчальній, науковій і практичній роботі з 
біохімії. Для студентів біологічного, ветеринарного і медичного 
профілів навчання, а також для магістрантів, аспірантів, науковців і 
фахівців, які працюють у різних галузях біохімії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73497  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалів Василь Іванович (Васяян Бапасияк)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Скажи мені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки ввійшли такі композиції: "Планета любов", "Але й молоді!", 
"Мила", "Скажи мені", "Вільне небо", "Америцький край", "Різдво 
солдата". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73498  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діордієв Геннадій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Концепція та дизайн Спортивного комплексу STREET SPORT S-30"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73499  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VO'Lavrenchuk (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Jazz Up!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична збірка пісень, до якої увійшли наступні роботи: "Осінь", 
"Висота", "Шпроти", "Сам", "Hope", "Dear Mr. Govenror", 
"Катавасія", "Hello", "Black is the Color" (сeltic song), "Nirvana", "Поки 
грає jazz", "Оберіг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73500  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурим Андрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Опис персонажів серіалу "Скоряк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73501  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурим Андрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серіалу "Скоряк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73502  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурим Андрій Григорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Опис проекту "Скоряк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73503  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурим Андрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Опис проекту "Дефективи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73504  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хрестоматія "Розвиток освіти України в контексті світових 
інтеграційних процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У хрестоматії вміщено вибрані твори Станіслава Миколайовича 
Ніколаєнка, доктора педагогічних наук, професора, ректора 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, знаного в Україні і за її межами освітянина, державного і 
громадського діяча. Матеріали хрестоматії адресовано науковцям у 
галузі освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, 
учителям і учням, державним службовцям та широкому загалу 
громадськості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73505  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ліпіди та ентеропатологія телят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено результати сучасних досліджень щодо 
особливостей порушень обміну ліпідів і структурно-функціональні 
зміни облямівкових ентероцитів тонкої кишки при експериментальній 
та спонтанній ентеропатології у новонароджених телят, необхідність 
їхньої корекції та ефективність застосування ентеросорбентів і 
фосфоліпідів молока у формі ліпосомальної біологічно активної 
добавки "FLP-MD" з протизапальними, антиоксидантними та 
репаративними властивостями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73506  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Словотвірна ідентичність української термінології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність теми наукової монографії зумовлена недостатнім 
вивченням словотвірної ідентичності української термінології, 
потребою наукового аналізу медичних термінів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73507  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Санітарний 
щит України" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки щодо застосування 
дезінфекційного засобу "Вінсепт"(рідина)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять інформацію про властивості, призначення, 
режими та методи застосування засобу для хірургічної та гігієнічної 
дезінфекції рук, дезінфекції шкіри при інвазивних і оперативних 
втручаннях, дезінфекції шкіри та нігтів при різних процедурах, дрібних 
травмах, інфекціях шкіри, для профілактики тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73508  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Санітарний 
щит України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки щодо застосування 
дезінфекційного засобу "Вінсепт" (гель)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять інформацію про властивості, призначення, 
режими та методи застосування засобу для хірургічної та гігієнічної 
дезінфекції рук, дезінфекції шкіри при інвазивних і оперативних 
втручаннях, дезінфекції шкіри та нігтів при різних процедурах, дрібних 
травмах, інфекціях шкіри, для профілактики тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73509  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Санітарний 
щит України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки щодо застосування 
дезінфекційного засобу "Вінсепт Експрес" для швидкої дезінфекції 
поверхонь приміщень та інших об'єктів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять інформацію про властивості, призначення, 
режими та методи застосування засобу для профілактичної, поточної та 
заключної дезінфекції різних об'єктів у закладах, установах, на 
підприємствах різного профілю, у транспорті, у побуті тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73510  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дітріх Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Санітарний 

щит України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки щодо застосування 

засобу "Жавель-Клейд" (таблетки) виробництва фірми "Hydrachim" 
(Франція) з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять інформацю про властивості та 
призначення засобу; приготування та зберігання розчинів; об'єкти та 
методи застосування засобу; таблиці з режимами дезінфекції, поточних 
і генеральних прибирань у різних сферах застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73511  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гіяновська Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методическое 

пособие для профилактики и поддержания женского интимного 
здоровья технологиями Imfit"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі автор описує інноваційну авторську методику для розвитку 
інтимних м'язів, зміцнення і підтримки жіночого здоров'я. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73512  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранець Ольга Олегівна, Бойко Дмитро Сергійович, Каліберов 
Станіслав Ігорович, Румянцев Денис Миколайович, Бондар Андрій 
Андрійович, Крещенко Кирило Вікторович, Рябухін Микита 
Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІТАМЕНТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Мобільна медсестра для 
IOS платформи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує виконання функцій спрощення процесу 
лікування людей (пацієнтів), запису на прийом до лікаря і містить 
функціонал, що забезпечує фіксацію всіх подій процесу лікування 
пацієнтів, а також службові функції, спрямовані на збір та обробку 
статистичних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73513  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилип'юк Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Львів. Пори року. Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Львів - весна. Чудова пора року славного міста Львова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73514  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилип'юк Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Львів. Пори року. Зима"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Львів - Зима. Славний архітектурний Львів завжди приваблює 
туристів в різні пори року. Особливе місто зимою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73515  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилип'юк Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Це моя Україна/My Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Моя Україна - ексклюзивне видання видавництва "Світло й Тінь". 
Сюди ввійшли найвидатніші національні парки України та історичні 
пам'ятки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73516  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Марина Михайлівна (Амураліра, Амуралира)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Театр Подземного Карадага"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Театр Подземного Карадага" - це місце зустрічі героїв різних 
історичних епох у вигляді балів-містерій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73517  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокофьев О. В. (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Коммерческий 
проект "Аукционный комиссионный магазин"/"Комиссионный 
аукционный магазин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73518  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокофьев О. В. (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Коммерческий 
проект "Служба знакомств - Контракт А. П."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73519  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокофьев О. В. (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Коммерческий 
проект "ММП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73520  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокофьев О. В. (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Коммерческий 

проект "Мини-упаковка одноразовых рукавиц"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73521  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокофьев О. В. (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Коммерческий 

проект "Кадровое агенство. Новая эра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73522  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Борис Олександрович, Попов Володимир Володимирович, 

Сметанюк Віктор Анатолійович, Швидкий Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс геоінформаційного 

забезпечення діяльності військ, реалізований у вигляді WEB-додатку 
"Геоінформаційна система "Арта" ("ГІС "Арта")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ГІС "Арта" є системою геоінформаціного забезпечення діяльності 
військ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73523  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "По нарастающей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73524  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паливода Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Організаційно-управлінські засади інноваційного 

розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, 
методологія, практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні 
аспекти забезпечення ефективного функціонування мережевих 
структур в економіці України. На основі емпіричного матеріалу 
проаналізовано діючі у вітчизняній промисловості мережеві структури, 
проведено їх класифікацію та виділено основні інституційні та 
управлінські бар'єри на шляху їх розвитку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73525  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчук Оксана Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Бенчмаркінг охорони праці в галузі 
машинобудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Обґрунтовано застосування методології бенчмаркінгу охорони праці 
для машинобудівних виробництв України. Наведено види і 
представлена модель методології бенчмаркінгу охорони праці. 
Розглянуто бар'єри та проблеми, що виникають під час впровадження 
бенчмаркінгу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73526  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкатов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог готових варіантів 
викладення плитки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даному творі зібрано безліч ілюстрацій викладки тротуарної плитки, 
які максимально точно передають зовнішній вигляд і сполучуваність 
даного елемента благоустрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73527  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тезіков В'ячеслав Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРПОРАТИВНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Корпоративний Менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є системою класу ERP і призначена для ефективного 
управління комерційними і некомерційними організаціями. Продукт 
має відкриті інтерфейси для інтеграції з додатковими модулями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73528  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Олег Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів без тексту "Folk accordion"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник музичних творів без тексту, обробка фольклору. Містить два 
музичні твори.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73529  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купових Володимир Ілліч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Драматичний твір "Я помашу вам, котики, ручкой с неба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тема п'єси - цінність людського життя, яка не вимірюється в грошах, і 
трагічність долі людей, які нехтують цим правилом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73530  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуришкін Сергій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Intellect Style"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації бізнес-процесів при роботі з 
клієнтами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73531  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галицька Алія Камілівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Быть собой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Быть собой", російською мовою, про складні взаємини 
закоханих, які можна подолати, зрозумівши прагнення кожного. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73532  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Наталя Геннадіївна, Лидюк Анна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Прогулки по Одессе... пособие для туристов :-)))"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга є посібником для туристів міста Одеса.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73533  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родченко Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп`ютерна програма "Аеродром-ТЕСТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму створено для перевірки отриманих знань з дисципліни 
"Інженерні основи аеропортобудування", "Будівлі та споруди 
аеропортів".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73534  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желомський Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Apple House"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73535  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмельницький Володимир Ілліч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Кінокомедія: сюжетність як категорія успіху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теоретичне дослідження значення сюжету у кінокомедії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73536  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пеховка Максим В'ячеславович, Боброва Тетяна Борисівна, Глушко 
Юлія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Будова та монтаж санітарно-технічних систем 
(у двох частинах). Частина 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Посібник написано відповідно до навчальних планів і програм з 
предметів професійного циклу (спеціальна технологія, 
матеріалознавство, креслення) для підготовки кваліфікованих 
робітників з професії "Монтажник санітарно-технічних систем і 
устаткування", що зазначена у державному класифікаторі ДК-003-95 
під кодом 7136.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73537  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пеховка Максим В'ячеславович, Денисенко Ольга Олександрівна, 
Терещенко Тетяна Миколаївна, Глушко Юлія Юріївна, Промський 
Георгій Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Будова та монтаж санітарно-технічних систем 
(у двох частинах)". Частина 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73538  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Protect this World"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73539  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "White Dream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73540  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Ілюстрації к пісням Андрія 
Гончарова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73541  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хвилі шепочуть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна пісня українською мовою, записана нотами (з гармонією).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73542  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Михайло Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Екранні мистецтва України і Т.Г. Шевченко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73543  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиско Ігор Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Архітектурний твір "Будівля у вигляді 
географічної мітки "Location"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський задум, щодо зовнішнього вигляду твору архітектури, 
втілено у вигляді широко застосовуваної в мережі Інтеренет 
географічної мітки "Location", яка позначає розміщення на карті та 
вказує на місце розташування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73544  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Антоніна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісенних текстів "О чём поёт душа 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійщли такі твори: "Ненавижу и люблю...", "Я без тебя 
умру", "Мосты любви".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73545  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

320 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юркевич Олена Миколаївна, Павленко Жанна Олександрівна, 
Коваленко Ганна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Практична логіка: тренінг інтелектуальних здібностей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73546  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шен Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Кашпо (сім варіантів)" 
("Кашпо")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою художнє розв'язання зовнішнього вигляду виробу 
Кашпо, яке є дизайнерським рішенням, за допомогою якого можна 
декорувати та поліпшувати інтер'єр будинку, офісу, саду, зовнішні 
фасади будівель, пішохідні зони, і яке призначене для підкреслення 
краси рослин, що висаджуються та вирощуються у його ємкості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73547  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихогуб Віталій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Графічний знак "Оберіг" ("ОБЕРІГ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Зображення знака, якому властива надприродна здатність відвертати 
від його власника хвороби, біду, приносити щастя і який призначений 
захищати свого власника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73548  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верменич Ольга Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Україна в серці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок є авторським художнім відображенням вислову "Україна в 
серці".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73549  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельова Тетяна Федорівна, Знаковська Євгенія Анатоліївна, 
Бондарєв Дмитро Ігорович, Алєксєєв Олег Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UAV-AS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для прийняття рішень оператором ДПЛА у разі 
виникнення позаштатних ситуацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73550  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухмай Наталія Валеріївна, Тищенко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру з 
ілюстраціями "Програма "Інтелект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73551  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73552  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Регіональна інформаційна медична система 
"Медстар" ("РІМС "Медстар")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

РІМС "Медстар" призначена для побудови єдиного медичного 
інформаційного простору в межах будь-якої територіальної одиниці 
(місто, район, область). РІМС вирішує задачу побудови регіонального 
реєстру пацієнтів та створення єдиної медичної картки пацієнтів, куди 
заноситься інформація про медичні записи від всіх лікарів регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73553  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грузін Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Immolas Studio"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73554  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перкій Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Вишиванки в стилі Бохо Олени 

Перкій" ("Колекція вишиванок Ukrainian boho Олени Перкій")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена колекція українських вишиванок в стилі Бохо, які 
являють собою блузки, сорочки, плаття, туніки, вишиті машинною 
вишивкою велким хрестиком. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73555  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перкій Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Картини для вишивання 

Олени Перкій (друга частина)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена збірка художніх творів-картин методом, подібним до 
фотографічного. Розроблені як схеми для вишивання (зразки 
вишивки). Принцип розробки - промальовування зображень дрібними 
клітинками.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73556  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перкій Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Схеми-заготовки для 
вишивання одягу Олени Перкій (друга частина)" ("Схеми для 
вишивання Олени Перкій (друга частина)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена збірка художніх творів - дизайнів вишивки, методом, 
подібним до фотографічного. Розроблені як схеми для вишивання 
(зразки вишивки). Принцип розробки - промальовування зображень 
дрібними клітинками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73557  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донець Михайло Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Етюди про режисуру. Етюд перший. Режисура 
"Джоконди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73558  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Музыка-лучший друг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором пісні є Марія Барановська, якій 9 років. Ця пісня про роздуми 
людини. У кожної людини на світі є друзі кращі і просто друзі. Але час 
вносить свої корективи - друзів кращих немає, є просто друзі. І ось 
гуляючи по проспекту людина розуміє, що пісня і музика назавжди 
залишаться з нею. На все життя. Адже музика - найкращий друг 
людини. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73559  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Феноменально-обучающий метод 
самостоятельного и подсознательного изучения пяти иностранных 
языков на основе ІТ-технологий" ("Фенобум Галена")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Задача "Фенобума Галена" -  розвити в психіці дитини феноменальну 
пам'ять та навчити дитину сприймати фонетику. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73560  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Чудо-компьютер" - компьютерный 
тренажер по развитию феноменальной памяти у детей раннего 
возраста" ("Дивокомп Галена")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73561  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович (Одстар)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір науково-
популярного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Феномен гениальности человека "СВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі креативного психолога дається базовий напрямок дослідження 
геніальності людини, оснований на розвитку феноменальних 
можливостей людей "СВ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73562  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Лото вундеркинда для детей от двух и до 
пяти лет" ("Вундерлото Галена")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Феноменально-навчальна гра основана на запам'ятовуванні слів трьох 
іноземних мов, розроблена спеціально для дітей-вундеркіндів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73563  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балла Інна Володимирівна, Вольська Ангелія Олександрівна, 
Гуменюк Ірина Леонтіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Аудит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Посібник включає комплекс питань, пов'язаних з аудиторською 
діяльністю в Україні, та спрямований на закріплення знань з 
теоретичних і методичних основ аудиту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73564  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єланський Костянтин Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "КАРАТЕ ДЛЯ КОЖНОГО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73565  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валерко Михайло Олександрович, Валерко Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕНОСОФТВЕР" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Kano MDM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою сучасний інструментарій  щодо 
управління майстер-даними, який забезпечує механізм консолідації, 
завантаження, реплікації, очищення та нормалізації, створення золотих 
записів, зберігання та якості даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73566  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сомов Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм для інвалідів з вадами слуху "Эмма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73567  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Церковна Оксана Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз державних будівельних норм України, що 
регламентують проектування, будівництво та експлуатацію фонтанів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений аналіз діючих нормативних документів, які 
використовуються при проектуванні, будівництві та експлуатації 
фонтанів малих архітектурних форм та гідротехнічних споруд. 
Сформовано Дерево нормативних документів, необхідних при 
проектуванні, будівництві та експлуатації фонтанів. Розглянуті 
нормативні документи для визначення фонтанів як об'єктів дизайну. 
Порушено питання про невідповідність фонтанів такому визначенню 
як малі архітектурні форми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73568  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Згардуц Руслан Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний здобуток "Clever Real Estate"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Clever Real Estate - це мобільний здобуток, що спеціалізується на зборі 
оперативної інформації від широкого кола операторів в найбільш 
ліквідних сегментах ринку нерухомості. Сервіс направлений на 
взаємодію брокерів та їх клієнтів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73569  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт компании ОDЕССКИЙ DОМ 
НЕДВИЖИМОСТИ" ("Веб-сайт "www.moydomvodesse.od.ua")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає в себе матеріали, що містяться на сайті компанії, в тому 
числі статті, описи, фотографії, ескізи, карти, схеми, відеоролики, бази 
даних та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73570  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуприков Анатолій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система предупреждения рождения ребенка, больного 
аутизмом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в світі автор на основі своїх наукових розробок та літературних 
даних висуває систему попередження народження дитини, хворої на 
аутизм, в тих сім'ях, де вже є один хворий на аутизм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73571  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  БАМБІЗО (псевдонім), Сухін Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мы не Боги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73572  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  БАМБІЗО (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Служебный роман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73573  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольга Левицька (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Художник из Монмарта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є любовним романом, написаним російською мовою. Об'єм твору 
на електронному носії 212 ст., надрукований екземпляр складатиме 240 
ст. Це історія відносин зрілого чоловіка  з зовсім юною дівчиною. Він - 
вуличний художник. Вона - студентка Академії Мистецтв. Одного разу 
їх шляхи перетинаються, що повністю змінює їхнє подальше життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73574  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Олександра Геннадіївна, Майгер Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Парниша"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73575  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рихлюк Світлана Вікторівна, Чекмарьов Дмитро Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "В полоні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73576  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Світлана Василівна, Хаустова Євгенія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналітичне 
забезпечення процесу стратегічного управління витратами та доходами 
вищих навчальних закладів на основі збалансованої системи 
показників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збалансованість показників фінансової та клієнтської стратегії ВНЗ із 
показниками внутрішніх процесів забезпечується високою питомою 
вагою витрат часу тих видів робіт, що забезпечують результативність 
реалізації стратегії ВНЗ (окремої освітньої програми). За об'єкт 
дослідження було обрано національний університет з широким 
набором спеціальностей підготовки фахівців. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73577  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордон Дмитро Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Музика Лісу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить різноманітні музичні композиції та пісні, складені 
автором у період з вересня 2016 по червень 2017. Більша частина треків 
створена за допомогою віртуальних інструментів, але декілька було 
записано з використанням живого вокалу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73578  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичний 

підхід до оцінювання економічної безпеки ВНЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73579  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна, Чернявська Наталія 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір психологічного характеру з ілюстраціями "Колода 
метафоричних асоціативних карт "Это во мне"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колода метафоричних асоціативних карт для роботи з жінками у 
психологічному консультуванні та психотерапії. З художніми 
малюнками. За допомогою даної колоди можливо сформулювати мету 
терапії, гармонізувати і проводити терапевтичну роботу із 
субособистостями, працювати із психосоматичними розладами, 
корегувати деструктивні думки та дії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73580  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA, ІЛЛАРІЯ)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Світ належить мені (Я стану білим вороном)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73581  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Олександр Валентинович, Бугрова Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Кумулятивна модель управління цінністю проектів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методологію управління будівельними проектами, яка 
в когерентний спосіб сприяє створенню далекоглядної збалансованої 
цінності. Ця концепція конструктивно представлена у вигляді 
"кристала" кумулятивного застосування: інжинірингу вартості, 
цифрової моделі будівництва, аналізу "вигоди-витрати", теорії 
динаміки цінності проекту, профілювання контрактних систем і 
стратегій ціноутворення. В результаті поліпшується якість 
інжинірингових і управлінських рішень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73582  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецун Аполлінарій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розрахунок 
густини електронних станів аморфного дисиліциду кобальту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі спектральної залежності оптичної провідності розрахована 
густина електронних станів дисиліциду кобальту. Такий розрахунок 
має практичне значення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73583  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не твоя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73584  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторожук Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обчислювальний пристрій для апаратного 
розпаралелення на рівні завдань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу розроблюваного обчислювального пристрою для апаратного 
розпаралелювання на рівні завдань поставлено задачу удосконалення 
відомого обчислювального пристрою шляхом розширення його 
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функціональних можливостей за рахунок введення блоку завчасної 
реконфігурації, що забезпечує поєднування у часі процесів обчислення 
та реконфігурації обчислювальної структури на програмованих 
логічних інтегральних схемах та підвищує загальну обчислювальну 
ефективність пристрою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73585  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамович Антон Олексійович, Каширський Ігор Серафімович, 
Піддубний Володимир Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Часовий метод виявлення металевих об'єктів у 
діелектричному середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність методу пов'язана з забезпеченням параметрів якісного 
виявлення металевих зразків. У корисній моделі запропоновано 
використовувати метод графічних образів, що дозволяє більш чітко 
виявляти наявність металевих включень в підземних діелектричних 
структурах та ідентифікувати тип металу, з якого виготовлені ці 
включення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73586  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щукін Володимир Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Организм Homo sapiens - критическая точка Биосферы. 
Редакция вторая"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття позиціонується як наукове відкриття виключного значення. 
Передбачається, що, впливаючи на свій власний організм потоками 
енергії електричного поля Землі, людина зможе піднятися на певний 
рівень власного еволюційного розвитку, паралельно вирішивши свої 
головні проблеми, що перешкоджають йому в цьому розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73587  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлічев Володимир Петрович, Мальчевський Ігор Анатолійович, 

Беспалов Сергій Анатолійович, Пустовойт Михайло Михайлович, 
Голоцуков Геннадій Володимирович, Щетинін Ігор Євгенович, 
Ніколенко Дмитро Іванович, Іванов Сергій Миколайович, Кірсанов 
Віктор Федорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розподілена інформаційна технологія 

підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. 
Автоматизоване робоче місце ученого секретаря установ при Президії 
НАН України" ("АРМ УСП РІТ НОД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для інформатизації діяльності установ при Президії 
НАН України у процесах відкриття, експертизи, виконання, контролю 
та обліку наукових робіт за всіма видами тематик НАН України: 
відомчої, державної, програмно-цільової, конкурсної, пошукової та 
договірної. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73588  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Radius"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє зчитувати дані з чипів біометричних документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73589  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меланія Ірбіс (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів з ілюстраціями "Віршуни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73590  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кроленко Олександр Ігоревич, Івлєва (псевдонім), Бескорсий Валерій 

Володимирович, Гук Олександр Борисович, Крюковська Наталія 
Валеріївна, Поберайло Олександр Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний кліп "Волшебное утро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73591  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Врагов Павло Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "IMplan - Інтерактивний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена для підвищення продуктивності 
робочого часу при виконанні офісної роботи працівниками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73592  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулий Олексій Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тиша солов'їна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська пісня "Тиша солов'їна"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73593  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний текст "Гимн "Золотой ЮГК..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73594  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкін Аркадій Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний текст "Шахтёрское призвание..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73595  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жакун Оксана Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Веселик та Василинка або дивовижні пригоди сонячного 
зайчика" ("Веселик та Василинка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73596  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надія Білостоцька (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Поетична збірка "Мечта зовёт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші Сухорукової Надії Еріківни, яка друкується під псевдонімом 
Надія Білостоцька, присвячені загальнолюдським цінностям, любові 
до української землі, її святиням. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73597  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Вадим Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій документального фільму "На схід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія створення сучасної Української армії на прикладі кількох 
військових нового часу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73598  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базелінський Антон Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій сімейного повнометражного комедійного фільму "Груднева 
казка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Другокласник Артем несамовито вірить у Святого Миколая. І ось він 
зустрічає чарівника. Хоча це злочинець, що перевдягнувся. Артем має 
його здолати, аби здійснити мрію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73599  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Живець Алла Миколаївна, Чебукіна Валентина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки до виконання практичної 
роботи на тему: "Розрахунок природного освітлення" з дисципліни 
"Основи охорони праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки спрямовані на формування навичок, знань та 
умінь з виробничої безпеки у майбутніх фахівців при проектуванні 
нових процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73600  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 
Іщенко Віталій Анатолійович, Турчик Павло Миколайович, Петрук 
Роман Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування 
інгредієнтного забруднення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглянуті теоретичні основи сучасної системи 
екологічного нормування інгредієнтного забруднення, яка включає 
комплекс природоохоронних нормативів, регламентів, правил та 
вимог, які спрямовані на забезпечення екологічної безпеки населення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73601  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 
Іщенко Віталій Анатолійович, Турчик Павло Миколайович, Петрук 
Роман Васильович, Кватернюк Сергій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Household waste management. The European experience", 
електронний варіант   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проаналізовано сучасний стан управління та поводження 
з твердими побутовими відходами. Розглянуті характеристика і 
класифікація відходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73602  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 
Іщенко Віталій Анатолійович, Петрук Роман Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Управління та поводження з 
відходами. Частина 4. Технології переробки твердих побутових 
відходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В посібнику розглянуті методи підготовки відходів до переробки, 
надана характеристика технологічного обладнання та проаналізовано 
промислові технології переробки та утилізації твердих побутових 
відходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73603  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 

Петрук Роман Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Екологія з основами біобезпеки та 

біоетики. Частина 1. Інгредієнтне забруднення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник складений згідно з програмою курсу "Екологія з 
основами біобезпеки та біоетики", розрахований на поглиблену 
підготовку і закріплення теоретичних знань студентів всіх 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73604  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостак Сергій Георгійович (Sudhira Das)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Ведическое Таро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таро - один із унікальних методів, який допомагає нам відірватися від 
примітивної пересічної свідомості і повернутись до джерел нашої 
природи і наших цінностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73605  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ANDY IVA (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Road movie military"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подорож двох товаришів по службі рокадною (прифронтовою) дорогою 
в зоні бойових дій. Це звичайний день рядових військовослужбовців, це 
події і люди, яких зазвичай можна там зустріти. Не прикриті відносини, 
а  відносини між людьми, яким доводиться бути тут і зараз під час 
війни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73606  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович, Владимирський Ігор 
Альбертович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Течеискатель корреляционный  К-10.5 
(Версия В.10.15-2017)" ("К-10.5")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, яка дозволяє здійснювати пошук 
витоків міських підземних водопроводів і трубопроводів 
теплопостачання з підвищеною точністю і достовірністю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73607  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимирський Олександр Альбертович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная виброкалибровочная 
установка "АВКУ-2" (Версия 2.01)" ("АВКУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблена програма для роботи в складі установки, яка призначена 
для використання як засобу для точного вимірювання та реєстрації 
параметрів вібродатчиків, вимірювання амплітудно-частотних 
характеристик електронних блоків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73608  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Белое безмолвие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73609  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Яна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Програма "Фенікс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коли виконати завдання для порятунку людства не допомогли жодні 
науково-технічні досягнення провідних інженерів і технологів далекого 
майбутнього, із арсеналу методів та засобів дістається найдавніше і 
наймогутніше з усього... Закоханий чоловік їде до своєї прекраснішої 
коханої, долаючи усі перепони та заборони.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73610  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Маркіян Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Легенда про Госпітальєрів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Легенда про Госпітальєрів оживає в реальній історії нашого часу, 
легенда про лицарів духу, які ризикують собою заради порятунку 
інших. Дівчина їде в АТО шукати свого коханого, з яким пройшла 
революцію Майдану. Там вона знаходить своє покликання - рятувати 
життя людей. Та чи здолає вона випробування долі, страх смерті, 
аварію, каліцтво? Чи поверне кохання?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73611  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентюк Вадим Георгійович, Науринський Юрій Володимирович, 
Бакун Сабіна Антонівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТ Україна ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕМСІВЕБ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для швидкого та зручного доступу до розкладу 
лікарів медичних закладів. Програма автоматизує наступні процеси: 
запис пацієнтів на прийом до лікарів, скасування за необхідності 
пацієнтами створених записів на прийом, надання пацієнту 
оперативної інформації про медичні заклади, відділи, лікарів, події.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73612  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Падалка Жаннет (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис гри з ілюстраціями "Трансформаційно-психологічна гра 
"МАНТРА СЕКСУАЛЬНОСТІ" ("МАНТРА СЕКСУАЛЬНОСТІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір являє собою повний опис гри та її структури. Включає в себе 
форми бланків, які мають заповнювати учасники гри, форму  
12-гранного кубика для гри, форми карт з полями для гри. Гра 
позитивно впливає на відносини в сім'ї, парах, відкриває доступ до 
нових граней особистості, дозволяє трансформувати свідомість для 
розуміння своїх істинних потреб, дає можливість їх реалізації і сміливо 
заявити про це. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73613  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галунько Валентин Васильович, Тронько Ольга Володимирівна, 

Оксінь Віталій Юрійович, Денисюк Станіслав Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут публічного права  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Ukrainian law for foreigners"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ukrainian law for foreigners. Kyiv : Scientific Research 

Institute of Public Law, 2017. - 40 p. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73614  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кандяк Назар Мирославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська академія друкарства Міністерства освіти і науки України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для реєстрації значень з 

тензодатчиків по трьох каналах" ("ADCtenzo3ch")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73615  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кандяк Назар Мирославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська академія друкарства Міністерства освіти і науки України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для керування електродвигуном 
постійного струму із зворотнім зв'язком" ("ControlDCMotor")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73616  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусак Юрій Васильович, Сміхура Віталій Романович, Шургот Тарас 
Степанович, Грицай Юрій Юрійович, Репях Олександр Павлович, 
Романенко Василь Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські 
геоінформаційні системи" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UA-GIS Trek"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73617  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукинич Святослав Євгенович (LOOKINICH)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти моя сенсація" ("Сенсація")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73618  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73619  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Ангеліна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Світло в кінці тунелю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73620  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жежель Олег Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бавити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73621  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жежель Олег Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

349 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Stay"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73622  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небога Сергій Валерійович (Чаклун Агобен), Любомир Богоявленский 
(псевдонім)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Таро Небоги: Инфернальная реальность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таро Небоги - це ключ до воріт невидомого світу та інфернальної 
реальності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73623  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Yeti"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73624  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вусатюк Світлана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до пісні "Рідна Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73625  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловська Аліса Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Гоголь Док"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україна сьогодні - це ідеальне середовище для творчості, вільної 
творчості. На арт-платформі унікального фестивалю Гоголь Фест, 
деякої фабрики творчості сучасного мистецтва, закладається 
фундамент багатовікової мрії народів... Вежа Вавилон! 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73626  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощина Марина Іллівна, Чаповська Ольга Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "В радості, і тільки в радості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73627  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Вікторія Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій аудіовізуального твору "Там, де немає тіней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий козак-характерник повертається додому з Хотинської війни. 
В дорозі хлопець закохується у вродливу дівчину та хоче з нею 
одружитися, але нечиста сила стає на заваді. Вірні друзі допомагають 
герою одержати перемогу над ворогами та визволити з біди його 
кохану.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73628  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Володимир Григорович, Дзьобань Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційне суспільство: філософсько-правовий 
вимір"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі досліджуються актуальні філософські та суспільно-
правові проблеми становлення інформаційного суспільства в умовах 
стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та 
інформаційної глобалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73629  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діхтяр Захар Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-платформа для створення, зберігання та 

розповсюдження цифрового контенту щодо продуктів харчування та 
товарів народного споживання LISTEX" ("Web-платформа цифрового 
контенту LISTEX")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для задоволення потреб підприємств роздрібної 
торгівлі та логістики у високоякісному цифровому контенті продуктів 
харчування та товарів народного споживання. Висока якість та 
точність зібраної інформації забезпечуються методологією потрійної 
перевірки інформації, що вноситься виробниками, імпортерами тощо.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73630  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калинець Олексій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "ГИЛЬДИЯ ПОСТАВЩИКОВ ДВОРА ГЕРЦОГОВ 

ЧАРТОРЫЙСКИХ " ("ГИЛЬДИЯ ДВОРА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73631  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребешкова Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Програма курсу "Лідерство та партнерство 

в бізнесі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма курсу у розрізі десяти томів розкриває феномен лідерства та 
партнерства в контексті відносин довготривалої та стратегічно 
важливої співпраці між індивідами та організаціями за умов 
постіндустріальної економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73632  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорєлов Микола Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Просто слова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73633  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребешкова Олена Миколаївна, Рижой Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема магістерської програми 

"Стратегія та розвиток бізнесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічний знак та найменування магістерської програми за 
спеціальністю 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73634  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проноза Олексій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-технічний комплекс "BCZ-SST" 

("BCZ-SST")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує обслуговування запитів від терміналів 
самообслуговування на виконання операцій платежів та формування 
відповідних запитів до сервісу агрегації платежів, завантаження 
довідників від сервісу агрегації платежів для забезпечення формування 
контентів платежів і їх подальшого завантаження у термінали 
самообслуговування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73635  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребешков Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема лабораторії інноваційних 
освітніх технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Емблема - це графічний знак та найменування відповідного центру 
розробки та впровадження освітніх інновацій у вищій школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73636  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребешкова Олена Миколаївна, Гребешков Олексій Миколайович, 

Кизенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Відеокурс "Змішане навчання: рецепти - 

просто та смачно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс дозволяє швидко та в пізнавальній формі познайомитися з 
можливостями моделі змішаного навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73637  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Корпоративне підприємництво"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторські лекції щодо сучасних підходів до визначення та організації 
корпоративного підприємництва за умов постіндустріальної економіки 
на засадах сучасної теорії систем та стратегічного управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73638  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шушпанов Антон Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Моряк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73639  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шушпанов Антон Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Пілот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73640  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шушпанов Антон Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "ISLANDER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73641  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАУ модуль "Єдина інформаційна система 

"SMART-ПОРТАЛ" ("СКАУ модуль "Єдина інформаційна система 
"СП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це головний спосіб комунікації з громадою. Унікальний 
дизайн та розвинуті можливості для громадян сприятимуть 
поширенню позитивного іміджу та досягнень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73642  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАУ модуль "Автоматизована 

інформаційно-аналітична система "РЕЄСТР НОРМАТИВНИХ 
ДОКУМЕНТІВ - ВІДКРИТІ ДАНІ "OPEN DATA" ("РНД - ВД "ОD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реєстр призначений для розміщення та багаторазового використання 
даних в форматі відкритих даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73643  
 

Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребешкова Олена Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекції "Курс лекцій з мікроекономіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс лекцій розкриває основні питання поведінки економічних 
суб'ктів. Матеріал подається у доступній та пізнавальній формі. Курс 
призначений для студентів університетів, які опановують економічні 
спеціальності, а також усіх, хто цікавиться основами економічних 
знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73644  
 
Дата реєстрації авторського права  31.08.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребешкова Олена Миколаївна, Гребешков Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Концепція інформаційної платформи 

"Інновації в бізнес-освіті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває ідею, передумови створення, цілі завдання та формати 
розбудови методологічних засад та практичного інструментарію 
реалізації інноваційних підходів до модернізації бізнес-освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73645  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Марина Михайлівна (Амураліра, Амуралира)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Героев античных тени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня театру Підземного Карадага.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73646  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмельницький Володимир Ілліч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Непересічний перетин, або Віктор Кісін в моєму творчому 

житті..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про творчі відкриття одного з кращих теоретиків 
українського телебачення Віктора Кісіна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73647  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грішина Алла Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Эколаминирование как метод восстановления ногтей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73648  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишняк Марта Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я ощущаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73649  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компаніченко Анатолій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до реаліті-шоу "DREAM HUNTERS" ("D-HUNTERS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій до першого в Україні розважального інтернет-реаліті-шоу 
"DREAM HUNTERS" ("D-HUNTERS") (з акцентом на соціальні 
мережі). В основі проекту лежить полювання головних героїв за 
враженнями, а завдання учасників проекту - показати героям, що саме 
їхня мрія варта того, щоб бути здійсненою, щоб її побачили сотні тисяч 
людей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73650  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Эти глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73651  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Антон Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Where is the love"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73652  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярова Наталія Ювіналіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Играй, гитара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Ночные фонари", "Играй, гитара", "Люби меня", 
"Ты розочку принес", "Разлуки и встречи", "Сердца стук", "Каждому 
своё", "Была когда-то девочкой", "Уходит лето", "Курортная 
история", "Всё повторяется", "День рождения".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73653  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Рідний Ірпінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про улюблене місто, присвячується усім його жителям.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73654  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дармохвал Олександр Теодорович, Жигало Владлен Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С-Монітор" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "S-Monitor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, яка надає можливість пошуку, зберігання, аналізу та 
візуалізації даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73655  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Станіслав Васильович, Болотов Валерій Миколайович, 

Новіков Валерій Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "О перспективной технологии когерентного 

многооболочечного синтеза в конденсированных средах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі викладаються досягнення та перспективи лабораторії 
електродинамічних досліджень ТОВ "Протон-21" та ТОВ "Протон-23" 
у сфері когерентного синтезу у конденсованих середовищах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73656  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Станіслав Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Энергетика когерентного ядерного синтеза. Время 

практических действий. Основания. Предложения. Перспективы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі викладаються досягнення та перспективи лабораторії 
електродинамічних досліджень ТОВ "Протон-21" у сфері когерентного 
ядерного синтезу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73657  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Станіслав Васильович, Новіков Валерій Євгенійович, 
Яцишин Віталій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Создание устройств нейтрализации радиоактивных 
отходов с использованием электромагнитных технологий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі викладаються досягнення та перспективи лабораторії 
електродинамічних досліджень ТОВ "Протон-21" та ТОВ "Протон-23" 
у сфері створення пристроїв нейтралізації радіоактивних відходів із 
використанням електромагнітних технологій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73658  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кенійз Ярослав Ярославович, Яковлев Олександр Миколайович, 
Ручка Юрій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична підсистема 
"Центуріон"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73659  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голдобін Павло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Метод улучшения компенсации 
сахарного диабета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Метод поліпшення компенсації цукрового діабету оснований на певній 
методиці харчування, комплексі фізичних вправ, частоті вимірювання 
глюкози в крові. Даний метод знижує споживання інсуліну на 20 %, 
покращує чутливість до інсуліну на 20 % і дозволяє домогтися 
компенсації цукру в крові з рівнем НbA1C в рамках, встановлених для 
здорової людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73660  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притуляк Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування ідентичної природи корпоративних 

інвестиційних вкладень в нагромадження людського та фізичного 
капіталів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73661  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холоденко Катерина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Мене звати Любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія дівчини, яка народиться 2019 року в світі, де немає меж між 
реальністю та метафізикою, між наукою та казкою, між людиною та 
цілим всесвітом. Її зватимуть Любов. Вона буде наділена особливим 
даром, ще й не одним. Вона занапастить ціле людство заради того, щоб 
одна маленька дівчинка перестала боятися смерті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73662  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белоусова Олена Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями 
"Авторская техника: коррекция, моделирование и окрашивание 
бровей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Брови - найважливіша та неймовірно виразна деталь нашого обличчя, 
від якої залежить наш образ в цілому. Правильно підібрана форма брів 
робить їх прекрасним обрамленням очей, обличчя стає гармонійним, а 
погляд проникливим та привабливим. Запропонований спосіб є 
унікальним, не потребує додаткових інструментів, окрім пінцета, 
скошеної щітки для нанесення фарби (натуральна хна). Також в роботі 
використовуються додаткові засоби декоративної косметики, такі як 
олівці, тіні, коректор, консилер, тональна основа та інші. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73663  
 
Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мощенок Василь Іванович, Лалазарова Наталія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебник нового поколения 

"Новые методы определения твердости материалов", учебный 
практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою авторський мультимедійний підручник нового 
покоління, що представляє навчальний матеріал у вигляді презентацій 
з дисципліни "Нові методи визначення твердості матеріалів", розділ 
"Лабораторний практикум" для загальної інженерної підготовки 
бакалаврів в галузі знань "Машинобудування та матеріалообробка" за 
напрямом "Машинобудування". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73664  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іноземцева Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тренінг "Адаптация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма тренінгу персоналу, покликаного ознайомити працівників з 
діяльністю та історією першого готельного оператора, сформувати у 
працівників уявлення про готелі мережі, систематизувати знання 
працівників відносно специфіки підприємства та основних послуг 
готелю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73665  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іноземцева Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тренінг "Золотые правила 
международного этикета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма тренінгу персоналу, спрямованого на систематизацію знань 
працівників про міжкультурні відмінності гостей, принципи ділового 
спілкування, ознайомлення з нормами і правилами спілкування з 
іноземними гостями, навчання працівників грамотно вибудовувати 
вербальну і невербальну комунікацію з гостями при їх обслуговуванні 
в Premier Hotels and Resorts. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73666  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іноземцева Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тренінг "Деловая переписка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма тренінгу персоналу, покликаного систематизувати знання 
працівників про ділове листування, ознайомити учасників з правилами 
і стандартами ділового листування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73667  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іноземцева Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тренінг "Работа без конфликтов - 
ключ к успеху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма тренінгу персоналу спрямована на ознайомлення 
працівників з типологією гостей, формування відношення до скарги як 
джерела зростання і розвитку бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73668  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іноземцева Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тренінг "Гостеприимство и стандарты 
обслуживания гостей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма тренінгу персоналу, покликаного розширити знання 
працівників в області історії гостинності, класифікації готелів, 
ознайомити з основами корпоративної культури готельного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73669  
 

Дата реєстрації авторського права  01.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іноземцева Тетяна Валеріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Інтернешнл" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тренінг "Секреты общения по 

телефону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма тренінгу персоналу, спрямованого на систематизацію знань 
працівників в області стандартів спілкування по телефону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73670  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ямненко Михайло Іванович, Ярославцев Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Инструмент для разработки мышц, суставов, 

сухожилий рук, плечевого сустава, груди, спины и всего тела 
"КАЗАЦКИЙ ПЕРНАЧ" ("КАЗАЦКИЙ ПЕРНАЧ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструмент для розробки м'язів, суглобів, сухожиль рук, плечового 
суглоба, грудей, спини і далі всього тіла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73671  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ямненко Михайло Іванович, Ярославцев Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис "Комплекс физических упражнений оздоровительной системы 

Международной Академии Казачества "КАЗАК" ("Комплекс 
"КАЗАК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оздоровча система фізичних вправ, спрямована на розробку суглобів 
всьго тіла і поліпшення координації керуючої нервової системи з 
нервово-м'язовим, м'язово-зв'язковим і опорно-руховим апаратом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73672  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Марина Михайлівна (Амураліра, Амуралира)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Театр Подземного Карадага"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73673  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коган Давид Юхимович (David Kogan)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір  "Музичний кліп "Родителям"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73674  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "VSESVIT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73675  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенюк Максим Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Концептуальні засади забезпечення світової 
продовольчої безпеки: теорія і практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73676  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грішина Алла Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Весы 
Фемиды или разбей меня, если сможешь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73677  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція проекту "Літературний 
кіно-урок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція проекту передбачає створення низки анімаційних фільмів 
(анімаційний серіал) для дітей за творами українських авторів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73678  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Сергій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моя мила Маруся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний у вигляді тексту та нот для пісні, призначений для 
оприлюднення та використання у вигляді музичного твору, включення 
його в інші твори тощо.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73679  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муращенко Ростислав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Ескіз дизайну знаку на товари і 
послуги medcord ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КИНЕЗИТЕРАПИИ" 
("medcord")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва є комбінованим зображенням, що 
стилістично об'єднує словесні елементи та графічний символ у вигляді 
стрічки червоного кольору, стилізованої під фігурну букву "М".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73680  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саєнко Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, креслення, що стосується архітектури, 
складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів мистецтва "Проекти будівель "Проект Чайківка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73681  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саєнко Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, креслення, що стосується архітектури, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів мистецтва "Проекти будівель "Проект Удачіно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73682  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алмазін Ігор Пантелеймонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів "Физика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розкриває, що сучасна фізика немає реального визначення 
тіла, руху тіла, ваги, сили, тобто знаходиться в повній профанації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73683  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перешеін Олександр Миколайович, Татарінов Дмитро Петрович, 
Чертов Микола Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Моноліт" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Нові тестові питання з ПДР (проект ілюстрацій)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання містить проект ілюстрацій до нових тестових питань з Правил 
дорожнього руху України (ПДР України) розробки 2016-2017 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73684  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисиленко Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Положення по міжнародному фестивалю-конкурсу 

дитячої та юнацької творчості "Світ у твоїх долонях" ("Міжнародний 
фестиваль-конкурс "Світ у твоїх долонях")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Організаторами фестивалю є українська компанія в галузі проведення 
молодіжних програм та фестивалів ГО "Мистецтво танцю", Київський 
міський центр народної творчості та культурологічних досліджень 
департаменту культури виконавчого органу КМДА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73685  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сосковець Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Настільна економічна гра "ІНВЕСТИЦІЇ. Глобальна 

урбанізація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73686  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубина Тарас Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Щоденник "pomodizer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73687  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Тарас Миколайович, Тащук Віктор Корнійович, Іванчук 

Павло Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний діагностичний комплекс 

"Смарт-ЕКГ" ("Смарт-ЕКГ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє проводити цифрову обробку з подальшим аналізом 
рутинної електрокардіограми, а також аналізувати зображення, 
оримане при виконанні рутинної ехокардіоскопії, з можливістю 
розрахунку показників регіонарної скоротливості всіх камер серця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73688  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоцерківська Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Обґрунтування та розробка комплексної методики 

вивчення індивідуально-психологічних якостей військовозобов'язаних 
до проходження служби в зоні АТО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73689  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікуліна Анастасія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Дипломне проектування: 
методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної 
роботи" для студентів денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73690  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цілик Ірина Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трітмент документального фільму "Жовтий автобус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жовтий автобус в "сірій зоні" - це в будь-якому разі яскрава пляма. 
Завдання його команди - щонайменше дати знати дітям про те, що вони 
не самотні і що в житті є завжди місце для альтернативи. Впродовж 
року кіногрупа зближується з дітьми, фіксує їхні сімейні та 
психологічні конфлікти і відстежує можливе формування нової 
ментальності молодого покоління сходу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73691  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джимієв Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення логотипу 
"request"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається саме з логотипу "request" та словосполучення 
"research and development". Логотип перекладається на українську 
мову як "запит", а словосполучення - дослідження та розвиток. У 
сукупності словесна частина символізує основні напрямки діяльності зі 
створення та забезпечення програмними продуктами, тобто є запит 
клієнта - є комп'ютерна програма, а це потребує постійних досліджень 
та розвитку у сфері інформаційних технологій. Графічна частина 
утворена двома художніми елементами: зображенням розірваного кола, 
у середині якого розміщено стилізоване зображення латинської букви R.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73692  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколан Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "САМООРГАНИЗАЦИЯ СОЦИУМА общие 
закономерности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73693  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хламов Сергій Васильович, Брюховецький Олександр Борисович, 
Погорелов Артем Віталійович, Єпішев Віталій Петрович, Мотрунич 
Іван Іванович, Кудак Віктор Ігорович, Періг Василь Максимович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма контролю обчислювального 
процесу обробки астрономічних даних CoLiTec-Pipeline" ("CoLiTec-
Pipeline")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмне забезпечення призначено для виконання контролю 
обчислювального процесу обробки астрономічних даних різними 
модулями програмного забезпечення CoLiTec для автоматизованого 
відкриття астероїдів і комет на серії ССD-кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73694  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хламов Сергій Васильович, Брюховецький Олександр Борисович, 

Саваневич Вадим Євгенович, Власенко Володимир Петрович, 
Погорелов Артем Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма редагування параметрів профілю 

конфігурації для обробки астрономічних даних ThresHolds" 
("ThresHolds")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для тонкого налаштування всіх 
параметрів, які використовуються різними модулями програмного 
забезпечення ColiTec для автоматизованого відкриття астероїдів і 
комет на серії ССD-кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73695  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федяй Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "АМАКИДС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зоровий образ твору складає, виконане індивідуальним графічним 
прийомом, у відтінках малинового, жовтого та синього кольорів, 
графічне зображення з включенням слова АМАКИДС, що накреслене 
суміщеними до напливів, жирними, плавно затемнюваними донизу 
літерами, де чотири початкові літери великі, а решта маленькі. При 
цьому друга велика літера слова розташована на задньому плані - за 
зображенням хлопчика в академічному одязі, який стоїть за 
початковою літерою, притримуючи її однією рукою, тоді як іншою 
рукою хлопчик тримає рахівницю.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73696  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столяров Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій до повнометражного художнього фільму 
"ГЕНДЕЛИК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україна. Київ. Поділ. 2017. Дешевий заклад, в ньому відвідувачі - 
звичайні люди зі своїми долями, зі своїм людським щастям і нещастям. 
Країна вирує, але це десь там, в німому чорному-білому телевізорі за 
барною стійкою, а тут життя триває, звичайне життя київських 
мешканців, і воно для них важливіше за будь-які історичні катаклізми. 
З їхніх доль, доль звичайних людей і складається доля народу, країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73697  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хицун Сергій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів з текстом "Альбом "Toys&Hammers" 
("T&H")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник музичних творів складається з наступних композицій: "Hello",  
"Lonely Road", "Pressure",  "If You Want", "Airbus",  "Fire",  
"Meantime",  "Break The Truth",  "Refind", "Take It Away", "Rock&Roll 
Tonight",  "Appearances".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73698  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владислав Рікі (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка-фентезі "Всемирная история Санта Клауса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В одному Кельтському поселенні ельфи викрадають дітей. Після цього 
зникає чарівник. Онук чарівника Санта іде на пошуки діда. Він 
проходить довгий шлях, знайомлячись з багатьма чаклунами, і 
дізнається про війну з ельфами та своє походження...    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73699  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івашов Андрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Лайтек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва виконаний у чорно-білих кольорах. До 
складу твору входить словесний елемент "Лайтек", який виконаний 
оригінальним шрифтом, кирилецею, перша буква велика, останні 
п'ять - малі, а також стилізоване зображення пристрою освітлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73700  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухарькова Марина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетичний твір "ОДЕССКАЯ РИО-РИТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У вірші, який відображає платформу післявоєнної Одеси, описана 
історія кохання, що розповідається від особи одного з головних 
персонажів твору. За творчим задумом автора твір має виконуватись 
під музику пасадобля "Для тебе, Ріо-Ріта".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73701  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобурак Олег Ярославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення літературного персонажа 

"Кіт Ґудзик" за казками Олега Лобурака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чорно-білий стоячий кіт в гуцульському одязі з краваткою-метеликом 
червоного кольору і з пряжкою на поясі у вигляді зеленого ґудзика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73702  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ PROJECT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Что нас ждёт впереди?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено 11 пісень: "Что нас ждёт впереди", "Смутное 
время", "Галлюцинации", "Слушай ветер", "Посмотри на себя", 
"Разрушенный дом", "Ночной мститель", "Одинокий солдат", 
"Сердечная боль", "План в тишине", "Вернуться домой".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73703  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хламов Сергій Васильович, Погорелов Артем Віталійович, 
Брюховецький Олександр Борисович, Єпішев Віталій Петрович, 
Мотрунич Іван Іванович, Кудак Віктор Ігорович, Періг Василь 
Максимович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма прийняття рішення про результати 
обробки астрономічних даних з використанням штучного інтелекту 
CLTDecider" ("CLTDecider")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення призначено для прийняття рішення про 
результати обробки астрономічних даних з використанням різних 
модулів програмного забезпечення CoLiTec для автоматизованого 
відкриття астероїдів і комет на серії CCD-кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73704  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурсов Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Типовий сценарій порівняння товарів "Кто лучший"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій призначений для проведення порівняння товарів та 
продуктів за певною методикою, описаною в цьому сценарії. Даний 
сценарій може бути використаний при підготовці порівняльних оглядів 
товарів у вигляді відеопередач, текстових порівнянь, розміщених як в 
друкованих ЗМІ, так і в електронному вигляді на Інтернет-сторінках та 
Веб-ресурсах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73705  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковернік Олена Миколаївна (Ліловий)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музика до пісні "Ліловий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73706  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Костянтин Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Кнорозов. Пятый кодекс майя" ("Кнорозов")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Радянський вчений Юрій Кнорозов намагається розкрити таємницю 
ієрогліфів майя. Його американський опонент Ерік Томпсон веде з 
Юрієм жорстку полеміку. Але в скрутні моменти Юрію починають 
допомагати монах-інквізитор Дієго де Ланда і Верховний жрець майя 
Ахау Кан Май.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73707  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бузинський Дмитро Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Таємниці Перелісся. Казка Тригір'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У Переліссі, найвищому прикордонному поміжсвіті, де молоді духи 
тренуються і навчаються, кояться дивні речі. Усе частіше привиди 
сновигають у людських оболонках. Юний учень на ім'я Кохась 
отримує завдання дістатися древніх земель Тригір'я і знайти, що тягне 
світи до Чорноти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73708  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенко Тарас Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного документального фільму 
"Терикони"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця історія про дітей, котрі війну бачать не по телевізору, і про 
дитинство, котре продовжується незважаючи на війну. Терикони - це 
місце, де відбувається дія однієї із новел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73709  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозниця Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Донбасс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм складається з семи епізодів, кожен з яких представляє різні 
прояви теперішньої ситуації на захоплених територіях Донбасу - 
масова поведінка і життя одинокої людини, військові і мирні мешканці, 
люди при владі та найбільша верства населення - пенсіонери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73710  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луньков Сергій Миколайович, Іванова Олена Вікторівна, Нестеренко 
Ірина Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма 
"ГРІС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Автоматизована система електронного 
документообігу та електронної взаємодії суб'єктів права законодавчої 
ініціативи (концепція створення)" ("АС СЕД ЕЗ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована система електронного документообігу та електронної 
взаємодії суб'єктів права законодавчої ініціативи призначена для 
виконання функцій електронного документообігу та електронної 
взаємодії суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо законодавчої 
діяльності суб'єктів права законодавчої ініціативи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73711  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Максим Анатолійович, Корнієнко Геннадій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий похідний твір "Програма підготовки медіаторів у складних 
переговорах "Голографічна Медіація Winner 1.0" ("Голографічна 
Медіація Winner 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою формування вміння та практичних 
навичок визначення пріоритетів рішень та комунікативних технологій 
медіації в процесі голографічного поєднання навчального процесу з 
організаціями процесів прийняття рішень та переговорного процесу у 
єдності вітагенних, професійних та особистісних компетенцій 
медіаторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73712  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кармазіна Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Льон розсипався полем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У своєму вірші автор розповідає про свою любов до Полісся - свого 
рідного краю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73713  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Іван Михайлович, Каплун Віктор Володимирович, 
Моргулець Оксана Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Об'єкт авторського права, до  
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якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система рейтингового 
оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 
університету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма включає в себе електронну анкету науково-педагогічного 
працівника кафедри, що оформляються в кінці навчального року для 
кожної кафедри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73714  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smart city, адміністрація, регіон, ОТГ, рада" 

("СКАУ "SM, SA, SP, SOTГ, SP ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це комплекс взаємоінтегрованих Веб-сервісів, 
аналітично-інформаційних систем, апаратна частина, що є 
платформою для впровадження подальшого поглиблення 
автоматизації в різні галузі життєдіяльності громади, міста та області. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73715  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Сучасна українська літературна 

мова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику подано матеріал з вивчення сучасної української 
літературної мови згідно з вимогами кредитно-трансферної системи 
організації навчального процесу у вищій школі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73716  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідкове видання "Матеріали до словника антропонімів Північного 
Причорномор'я (м. Очаків, с. Куцуруб, с. Чорноморка)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: І.А. Корнієнко. Матеріали до словника антропонімів 
Північного Причорномор'я (м. Очаків, с. Куцуруб, с. Чорноморка) / 
І.А. Корнієнко. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 320 с. 

 
Анотація   

Видання є впорядкованим реєстром прізвищ, імен та побатькові 
жителів Очаківського району станом на 2004 рік. Матеріалами 
словника стали близько семи тисяч оригінальних онімів цього регіону 
у всьму розмаїтті їхнього функціонування, що у подальшому 
становитеме основу ґрунтовного антропонімного словника 
Миколаївщини, Півдня України, Північного Причорномор'я, інших 
регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73717  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палько Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Клієнт-серверний веб-додаток "BIGOM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для роботи сервісної служби з можливістю інтеграції 
технічних засобів для моніторингу стану їх працездатності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73718  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Сергій Васильович, Кірсанов Артемій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій повнометражного фільму "Птах душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія, що розповідає про останні дні геніального українського поета 
Василя Стуса та його загадкову смерть у радянському таборі ВС-
389/36-1 в ніч на 4 вересня 1985 року. У творі розповідається про 
становлення Стуса як поета та борця за українську культуру, а також 
марні спроби тоталітарної радянської влади спокусити поета продати 
душу за "свободу". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73719  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Сергій Васильович, Кірсанов Артемій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Заявка на створення сценарію повнометражного 
фільму "Птах душі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За жанром твір слід віднести до драми, трагедії, байопіку. Метафорична 
історія, що розповідає про останні дні геніального українського поета 
Василя Стуса та його смерть у радянському таборі 4 вересня 1985 року. 
Твір включає логлайн та синопсис фільму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73720  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліковська Наталія Михайлівна, Арбузова Юлія Вікторівна, 
Матвієнко Тетяна Володимирівна, Ботвинюк Оксана Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Книга-пам'ять"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В книзі розповідається про викладачів-ветеранів Херсонського 
політехнічного коледжу, які у різні часи працювали у даному 
навчальному закладі і залишили по собі добру пам'ять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73721  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прийма Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 

письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програма навчальної дисципліни "Методологія освіти дорослих у 

європейському контексті: особливості регіональної освітньої політики" 
для здобувачів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс дисципліни має виразну прагматичну спрямованість на розвиток 
соціальної компетентності, яка передбачає демонстрацію відповідності 
індивідуальних здібностей вимогам міжособистісної, соціально-
рольової та економіко-правової ситуацій взаємодії. Знання і уміння, які 
набуті в результаті вивчення дисципліни, виступають теоретичною 
базою для вивчення дисциплін "Теорія та практика вищої професійної 
освіти" та "Методика викладення педагогіки у вищій школі". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73722  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Кравчук 
Сергій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль 
розширення до СПЗ "е-Інспектор/П"-"Гарт-1/П ПТР_90/180"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для забезпечення доступу до БД "Відомості про іноземців та 
осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних 
документів в Україні, та БД "Відомості про осіб, які перетнули 
державний кордон України".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73723  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фрейдлін Михайло Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис ІТ-проекту "Создание в интернете актуализированных 
саморазвивающихся социально-ориентированных сетей нового 
поколения"/"Creation on the internet of actualized self-developing socially-
oriented new generation networks"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ІТ-проект мотивує користувачів інтернету та учасників соціальних 
мереж для позитивної творчої життєдіяльності. На прикладі ІТ-проекту 
пропонується модель формування національних комунікаційних 
систем (мереж) в кожній окремій країні з метою селекції найбільш 
цінних пропозицій загальнодержавного, регіонального і місцевого 
значення. 
    

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73724  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна, Суслов 
Володимир Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Місцеві податки з нерухомості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вирішення завдань: ведення єдиної 
інформаційної бази даних обліку земельних ділянок та об'єктів 
нерухомого майна, розрахунок суми податку для платників, 
формування квитанцій для оплати податків тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73725  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Віктор Климентович, Зав'ялов Геннадій В'ячеславович, 
Костенко Тетяна Вікторівна, Покалюк Віктор Миколайович, Зав'ялова 
Олена Леонідівна, Майборода Артем Олександрович, Нестеренко 
Артем Анатолійович, Нуянзін Олександр Михайлович, Гаврилко 
Олександр Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Захист рятувальників від впливу тепла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати наукових досліджень із розроблення, 
створення та випробування засобів захисту рятувальників від впливу 
тепла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73726  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іоанн Богомил (псевдонім), Тео Лєонов (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Теогаментум": музыкально-поэтические 
композиции в 2 томах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73727  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фрейдлін Михайло Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис Медіа-проекту "IQ коллективного разума" (Повестка на ХХІ 
век)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Проект синтезує можливості інтернету і телебачення для формування в 
інформаційному просторі "творчих" дискусій, направлених на 
конструктивне обговорення стратегії розвитку держави, а також 
окремих її регіонів і муніципальних утворень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73728  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровенко Леонід Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Десятый день одной жизни: о душах всех, над небесами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73729  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фрейдлін Михайло Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис Міжнародного ІТ-форуму "IQ интернета: состояние и 

перспективы роста"/"IQ of the internet: current state and growth 
prospects"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Форум присвячено новій парадигмі розвитку інформаційного 
суспільства, створенню в Інтернеті соціально-орієнтованих 
комунікаційних ресурсів, мотивуючих своїх користувачів до активної 
творчої діяльності, які сприяють значному росту позитивних 
психосоціальних настроїв користувачів Інтернет, покращенню 
суспільних відношень в цілому. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73730  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Кравчук 
Сергій Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "bkc-
Кордон" 5.3.0 (для встановлення на серверах центральної підсистеми), 
розширена версія з забезпеченням обробки on-line запитів та доступу до 
сервісу "ПТР_90/180"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання у складі СПЗ "bkc-кордон", 
програмних додатків на серверах ПТК "Гарт-1/СПД", інших серверах 
центральної підсистеми ІТС ПК "Гарт-1" для забезпечення обробки он-
лайн запитів та доступу до сервісу "ПТР_90/180", БД "Відомості про 
іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації 
паспортних документів в Україні", та БД "Відомості про осіб, які 
перетнули державний кордон України".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73731  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Кравчук 
Сергій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль "Система 
попередньої перевірки інформації" до СПЗ "bkc-Кордон" (СПМ 
"СППІ")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена за допомогою технології фреймворка Progress на 
мові програмування 4GL для забезпечення проведення обробки 
інформації з метою попередньої перевірки відомостей про осіб, які 
перетинають державний кордон України у складі організованих груп 
пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для 
повітряного, морського та автомобільного сполучення, з 
використанням програмно-технічних комплексів автоматизації 
прикордонного контролю "Грант-1/П" інформаційно-
телекомунікаційної системи прикордонного контролю "Грант-1". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73732  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанова Олена Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Курс лекцій та практичних занять "Психологічний 
практичний курс "Управління Вагою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс лекцій допомагає людям схуднути без голодування і стресу та 
створити нові корисні харчові звички. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73733  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Ткаченко Максим Костянтинович, 
Наконечний Денис Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Опис модифікованої таблиці ETDRS №1" 
("Модифікована таблиця ETDRS №1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В модифікованій таблиці ETDRS, яка призначена для практичного 
використання в нашій країні, застосовуються літери українського 
алфавіту (С,Е,Н,Р,И,В,О,К,Х,М), які добре сприймаються 
українськими громадянами та відповідають критеріям ETDRS.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73734  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Ткаченко Максим Костянтинович, 
Наконечний Денис Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Опис модифікованої таблиці ETDRS №4" 
("Модифікована таблиця ETDRS №4")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В модифікованій таблиці ETDRS, яка призначена для практичного 
використання в нашій країні, застосовуються літери українського 
алфавіту (С,Е,Н,Р,И,В,О,К,Х,М), які добре сприймаються 
українськими громадянами та відповідають критеріям ETDRS.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73735  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Ткаченко Максим Костянтинович, 

Наконечний Денис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Опис модифікованої таблиці ETDRS № 3" з 

українськими оптотипами" ("Модифікована таблиця ETDRS № 3")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В модифікованій таблиці ETDRS, яка призначена для практичного 
використання в нашій країні, застосовуються літери українського 
алфавіту (С,Е,Н,Р,И,В,О,К,Х,М), які добре сприймаються 
українськими громадянами та відповідають критеріям ETDRS.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73736  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефан Гюнст (Stephan Gunst), Курт Валаіс (Kurt Wallaeys), Френк 

Сіннаеве (Frank Sinnaeve), Кріс Ванторноут (Chris Vantornout)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, креслення, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дизайн стенду "Booth Designs - Architect@Work 2005 Kortrijk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення виставкових приміщень для проведення спеціалізованої 
виставки в сфері архітектури. Креслення виготовлені у 2D- та  
3D-форматах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73737  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефан Гюнст (Stephan Gunst), Курт Валаіс (Kurt Wallaeys), Френк 
Сіннаеве (Frank Sinnaeve), Кріс Ванторноут (Chris Vantornout)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План поверху "Floor Plan - Architect@Work 2005 Kortrijk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення виставкових приміщень для проведення спеціалізованої 
виставки в сфері архітектури, план поверху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73738  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефан Гюнст (Stephan Gunst), Курт Валаіс (Kurt Wallaeys), Френк 
Сіннаеве (Frank Sinnaeve), Кріс Ванторноут (Chris Vantornout)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План поверху "Original plans - Architect@Work 2005 as commercially 
exploited by Creative4"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення виставкових приміщень для проведення спеціалізованої 
виставки в сфері архітектури, призначеної для вузького кола цільової 
аудиторії архітекторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73739  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефан Гюнст (Stephan Gunst), Курт Валаіс (Kurt Wallaeys), Френк 
Сіннаеве (Frank Sinnaeve), Кріс Ванторноут (ChrisVantornout)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  План  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  План поверху "Floor Plan - Architect@Work 2007 Kortrijk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Креслення виставкових приміщень для проведення спеціалізованої 
виставки в сфері архітектури, план поверху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73740  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грінченко Віктор Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Істрія української культури. Контрольні 
завдання. Частина І. Від давніх часів до кінця ХVІІІ ст. Для студентів 
історичного факультету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73741  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грінченко Віктор Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Історія української культури. Контрольні 

завдання. Частина ІІ. Кінець ХVІІІ - початок ХХІ ст. Для студентів, які 
навчаються за спеціальністю "Історія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73742  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Ткаченко Максим Костянтинович, 
Наконечний Денис Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Опис модифікованої таблиці ETDRS № 2" 
("Модифікована таблиця ETDRS № 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В модифікованій таблиці ETDRS, яка призначена для практичного 
використання в нашій країні, застосовуються літери українського 
алфавіту (С,Е,Н,Р,И,В,О,К,Х,М), які добре сприймаються 
українськими громадянами та відповідають критеріям ETDRS.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73743  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хламов Сергій Васильович, Погорелов Артем Віталійович, 
Брюховецький Олександр Борисович, Саваневич Вадим Євгенович, 
Власенко Володимир Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма управління обробкою 
астрономічних даних CoLiTec Control Center" ("CoLiTec Control 
Center")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення є кросплатформеним комплексом, що 
призначений для управління обробкою різноманітних типів 
астрономічних даних з простим та зручним графічним інтерфейсом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73744  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорелов Артем Віталійович, Хламов Сергій Васильович, 
Брюховецький Олександр Борисович, Саваневич Вадим Євгенович, 
Власенко Володимир Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма логування повідомлень 
обчислювального процесу обробки астрономічних даних CLTLogger" 
("CLTLogger")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмне забезпечення призначено для логування повідомлень від 
різних модулів програмного забезпечення для автоматизованого 
відкриття астероїдів і комет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73745  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Вадим Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Казначей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73746  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семчук Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, складений 

твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник пісень "Серце янгола"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника пісень "Серце янгола" входять такі пісні: "Восходы 
солнца", "Королева", "Мама", "Моя награда", "На небесах", 
"Осенняя листва", "Перед Богом", "С красивых глаз", "У дома".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73747  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клягін Даніїл Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
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твору (творів)  Пісня "Молю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73748  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астровська Аліна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На Репите"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73749  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Євген Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небо на стелі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73750  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонід Павлов (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

399 

твору (творів)  Книга "Мыслеводитель по жизни. Книга житейской мудрости "Како 
жити человеку?" Тематический сборник афоризмов, изречений 
народной мудрости, цитат, умных мыслей и полезных советов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга містить більше 15 тис. висловів народної мудрості різних народів 
світу та цитат більш ніж 450-ти авторів різних епох.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73751  
 
Дата реєстрації авторського права  08.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Калейдоскоп истории русского мира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73752  
 
Дата реєстрації авторського права  08.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азьмук Надія Анатоліївна , Кузнецова Наталія Богданівна, Куклін 

Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Cтаття "Технологія Uniscrum у вищій освіті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто можливості застосування скрам-технології у вищій 
освіті. Uniscrum доцільно реалізувати у двох площинах: управління 
університетом та викладання навчальних дисциплін. У статті 
запропоновано авторське визначення поняття "Uniscrum". Виписано 
основні принципи та функції технології Uniscrum  у вищих навчальних 
закладах. Визначено основні підходи до використання даної технології 
в університетах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73753  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Тарас Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного документального фільму "ГІДРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір оповідає про операцію зі знищення цілої мережі вироблення та 
збуту синтетичних наркотиків. В операції, що проходила на початку 90-
х років ХХ століття, активну і навіть лідируючу роль зіграли 
українські спецслужби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73754  
 

Дата реєстрації авторського права  08.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Тарас Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного документального фільму "300 спартанців 
Луганського аеропорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір оповідає про героїчну оборону аеропорту міста Луганськ влітку 
2014 року. Це була перша потужна битва російсько-української війни із 
застосуванням тяжкої артилерії та новітніх танків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73755  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Костянтин Іванович, Анестіаді Валерій Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оплаты проезда в общественном 
транспорте города Одессы "СОПОТО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для повного циклу оплати проїзду від організації 
процесу оплати за проїзд до виробництва і реалізації квиткової 
продукції, і єдиного центру моніторингу громадського транспорту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73756  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Кум, сват, брат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73757  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астахов Павло Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "IN WHITE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73758  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцкало Іван В'ячеславович (Иван Славин)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник стихов Ивана Коцкало 5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірник скадений із сорока чотирьох віршованих творів різних форм і 
жанрів, у яких автор спробував передати своє світовідчуття і свій 
погляд на прості, але важливі для кожної людини речі: любов, дружбу, 
душевні переживання і багато іншого. У збірку увійшли поетичні твори 
для широкого кола читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73759  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логінова Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Ярмарка желаний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Напередодні Різдва в місті влаштовують святковий ярмарок. Два 
маленьких хлопчика, Кирило та Ілля, спішать відвідати ярмарок у 
пошуках розваг та цікавинок. У Різдвяний час друзі чекають на дива 
та здійснення заповітних мрій. На ярмарку вони взяли участь в дивній 
лотереї та виграли незвичайні лотерейні білети. Вони навіть не 
здогадувались, що це лише початок їх пригод та випробування на 
справжню міцну дружбу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73760  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носач Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Соловей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казкова інтерпритація билини про Солов'я-розбійника та його зв'язок 
з селом Русанів Київської області Броварського району.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73761  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра), Лімова Надія Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Козак Варвара і Дніпро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка про створення міста Дніпро. Про співіснування ріки та козаків. 
Ріка дає життя та їжу, а козаки - повагу та безпеку, захист від злодіїв на 
чолі з Хитрун-Бурумом. На цьому місці потомки козаків збудують 
місто. І місто назвуть на честь справедливого та могутнього річкового 
володаря - Дніпро. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73762  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Галина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АНТЕЙ." 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "В2В портал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для надання партнерам ТОВ "АНТЕЙ." 
інформації про асортимент, ціни, залишки товарів та надає їм 
можливість формувати замовлення і відслідковувати їх стан через 
Web-інтерфейс. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73763  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудим Ірина Миколаївна, Костенко Тетяна Миколаївна, Довгопола 

Катерина Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програми з корекційно-розвиткової 

роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Корекційна програма для вчителів, корекційних педагогів та 
спеціальних психологів. Програма спрямована на профілактику та 
корекцію порушень емоційно-вольової сфери та поведінки дітей з 
порушенням зору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73764  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Комплексний трансформаційний метод астророзстановок 
північно-індійського стилю з астрополем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу твору покладено синтез знання з ведичної астрології, 
прийомів системних розстановок та психологічних методик. Цей метод 
роботи на астрополі допомагає клієнтові досягти більш гармонійного 
психоемоційного стану, кармічної корекції планетарних енергій, 
збалансувати планетарні впливи на енергетичну структуру людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73765  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Трансформаційно-психологічна астрологічна гра 
"NAVARATNA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра, в основу якої покладено авторську методику, складається з 
певного алгоритму послідовних дій на полі гри із метою корекції та 
гармонізування впливу на людину планетарних, зодіакальних та 
зіркових енергій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73766  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Степан Миколайович, Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Місто Лева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка про винекнення міста Львів. Про князя Данила, його сина Лева 
та злого чаклуна. Про місто Лева, місто - де люди живуть мирно та 
щасливо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73767  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Моя Поліція" ("Моя 
Поліція")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою програми створена можливість відправки через мережу 
Інтернет екстрених викликів, кожен з яких включає персональні дані 
користувача комплексу, тип небезпечних для користувача комплексу 
або інших осіб подій, які сталися або могли статися, зображення місця 
подій. Комплекс виконаний із можливістю визначення 
місцезнаходження користувачів комплексу, які відправили екстрені 
виклики, засобами системи PS або іншими засобами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73768  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пушкар Олександр Іванович, Грабовський Євген Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розробка методологічних засад організації самостійної роботи 
студентів у системі електронного навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті запропоновано концепцію організації процесу формування 
професійної компетенції самостійної роботи студентів в умовах 
електронного навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73769  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шваб Юлія Олегівна, Коваль Тетяна Леонтіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Метод кристаллизации сознания Души. Освобождение Души 

из-под власти Эго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73770  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Надія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Service Desk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови та забезпечення роботи системи 
Service Desk підприємства. Головна мета програми - забезпечення 
роботи механізмів створення, супроводження виконання та закриття 
заявок з обслуговування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73771  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Труш Віктор Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 

"Коммерческий директор клиники. Системный маркетинг в медицине. 
Как получить прибыль от 10000 новых пациентов" ("Системный 
маркетинг в медицине")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в Україні створено книгу-путівник з медичного маркетингу. 
Твір репрезентує системний підхід, спрямований на розбудову 
ефективного маркетингу саме на медичному підприємстві та містить 
практичні інструменти, які дають змогу започаткувати або 
оптимізувати медичну комерційну діяльність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73772  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганжа Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Варіанти зображень 

логотипу "Нова Англія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли шість малюнків із включенням словосполучень: 
"Житловий комплекс "Нова Англія", "Жилой комплекс "Новая 
Англия", "Residential Complex "New England", "Нова Англія ", "Новая 
Англия", "New England". Кожен із малюнків, які входять до збірки, 
може використовуватися окремо як логотип.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73773  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, складений твір, літературний 
письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Будівництво житлового будинку з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілютенка 
та вул. Шолом-Алейхема, у Деснянському районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73774  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фарахі Мілад  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сюжет для фильма, книги "МZ - ЗАПРЕТНОЕ 
МЕСТО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

MZ - древній дух, чорний тигр, який поклявся берегти землю, вирішив 
вийти з тіні, аби підготувати людей до того, що трапиться... Його 
головна мета - врятувати землю, своє кохання. І в цій справі йому 
потрібні люди. Набувши людського вигляду, він вийде до людей, аби 
зібрати сильну команду і приступити до свого плану. Спочатку він 
знайде камінь під назвою "Камінь бога". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73775  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELOVIN (псевдонім), Ружинський В'ячеслав Володимирович 
(Ruzhynski)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Світ в полоні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73776  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слабошпицький Мирослав Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Ульяненко: без цензури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це твір-дослідження життя, творчості та філософії Олеся Ульяненка - 
постаті абсолютно унікальної у сучасній українській культурі, 
родоначальника соціального українського нуару та першого 
забороненого письменника Незалежної України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73777  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Футимський Анатолій Юліанович, Ткачук Микола Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Скульптурні портрети 
видатних осіб на площі Тисячоліття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптурні портрети князя Володимира, Максима Кривоноса, 
Богдана Хмельницького, Костянтина-Василя Острозького та Івана 
Мазепи створено в пам'ять про внесок, який вони зробили в розвиток і 
становлення краю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73778  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна, Пінчук Тетяна Анатоліївна, Шрам Тетяна 
Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Аудит"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни 
підготовлено відповідно до типової програми "Аудит". У посібнику 
висвітлені теоретичні основи аудиту, які розкривають основні поняття 
аудиту та його методологічні аспекти з урахуванням Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних 
бухгалтерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73779  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлампієва Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Кошачий джаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73780  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлампієва Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Страсть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73781  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлампієва Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Дыхание Сирены"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73782  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлампієва Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Звёздная встреча"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73783  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович, Харлампієва Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чудесный вечер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73784  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович, Харлампієва Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Романс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73785  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузовський Дмитро Іванович, Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Принцесса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73786  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович, Гузовський Дмитро Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Млечный путь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73787  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович, Гузовський Дмитро Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Господин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73788  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Полет шмеля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73789  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Наедине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73790  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Свидание"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73791  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Осень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73792  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "9 этаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73793  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Выходной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73794  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Главный аргумент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73795  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "До утра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73796  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлампієва Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Танец в ночи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73797  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курильців Володимир Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ASAP AID SERVICE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт розроблений для зв'язку замовників 
безконтактно із споживачами в цілях вирішення побутових проблем 
споживача із використанням мобільних аплікацій та Веб-сайта, що дає 
у подальшому оптимізацію часу з боку замовника та мінімально 
затрачені ресурси на використання замовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73798  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курильців Володимир Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ASAP AID PERFORMER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт розроблений для зв'язку споживачів із 
замовниками в цілях формування споживачами замовлень обраних 
побутових послуг із використаням мобільних адаптацій та Веб-сайта, 
що дає у подальшому належне та своєчасне виконання замовлень і 
оптимізацію робочого графіка виконавця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73799  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кущ Віталій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірних творів образотворчого мистецтва "Збірник зображень Віталія 
Куща"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику представлено 10 зображень, виконаних за допомогою 
векторної графіки, які ілюструють напрямок мистецтва, дизайн 
архітектури та транспорту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73800  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородулькіна Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір з ілюстраціями "Метафорические 
ассоциативные карты "Руки" ("МАК "Руки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карти створено як проективну методику для застосування у 
психологічній та психотерапевтичній практиці в роботі з великим 
репертуаром психологічних запитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73801  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімонов Андрій Леонідович, Лучинський Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Муравьиная Логистика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє в режимі он-лайн виконувати розрахунок 
маршрутів доставки товарів і послуг по заданих параметрах, візуально 
відобразити їх, а також порівняти ці розрахункові маршрути з 
фактичними, отриманими від системи моніторингу GPS. Програма 
взаємодіє з клієнтськими додатками та інтегрована з різними 
системами gps-моніторингу (Wialon, M2M, C.K.A.T., Fort-Monitor і т. д.). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73802  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Оксана Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Михайло Івасюк. Монолог перед обличчям сина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нове видання відомої документальної повісті М. Івасюка "Монолог 
перед обличчям сина" про легендарного композитора, творця 
"Червоної рути" Володимира Івасюка. Воно доповнене 
фотоілюстраціями з родинних архівів сестер Галини й Оксани, 
відреставрованих Любомиром Крисою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73803  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Геннадій Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Тюрьма № 8"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тюрма - це криве дзеркало державної системи, в якому відображаються 
помилки соціальних та громадських процесів. В цій книзі немає 
характерів, винних чи невинних, є лише жертви, що не пройшли 
природний відбір, встановлений соціумом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73804  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оскольський Валентин Володимирович, Яцюк Вячеслав 
Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю - Компанія "INVEST - 
CONSULT PARK" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматичного присвоєння номерів 

Асоціації "ДжіЕс1 Україна" ("Система автоматичного присвоєння 
номерів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного присвоєння номерів за 
заявками суб'єктів господарювання як асоційованих членів асоціації 
"ДжіЕс1 Україна".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73805  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оскольський Валентин Володимирович, Яцюк Вячеслав 

Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю - Компанія "INVEST - 

CONSULT PARK" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервіс GEPIR v.4.0 Асоціації "ДжіЕс1 

Україна" ("Сервіс GEPIR v.4.0")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного пошуку інформації в базах 
даних за штрихкодом товару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73806  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Мєшкова-Кравченко Наталія 

Віталіївна, Тарасюк Алла Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Структурно-логічні схеми змісту навчальної 

дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито механізм формування, теоретичні та методичні 
аспекти оцінювання потенціалу підприємства і його структурних 
елементів, забезпечення розвитку підприємства, враховуючи 
особливості сучасної законодавчої та нормативно-правової бази 
України. Запропоновано наочну інтерпретацію навчального матеріалу 
у вигляді логічних схем, таблиць. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73807  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плехова Марина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика определения здоровья 
Человека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У поняття "здоров'я" на сучасному етапі розвитку суспільства входять 
багато компонентів як фізичного, так і психоемоційного, а також 
соціального характеру. Але галузь медицини обмежена об'єктами 
хвороби. Тому виникла необхідність визначення параметрів здорової 
людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73808  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиркевич Валерія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вір в себе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про віру в себе та життя на рідній землі. Про корені походження 
себе та змагання. Пісня дає наснагу для досягення мети. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73809  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чертов Костянтин Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Керування нанесенням графічних зображень 
та електричним записом даних у мікроконтролери карток та інших 
пристроїв" ("Cardlssuer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для керування пристроями під час виконання 
завдань емісії (графічної та електричної персоналізації) смарт-карток 
та інших пристроїв із вбудованим мікроконтролером. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73810  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неботов Петро Григорович, Демьохін Володимир Анатолійович, 

Кадученко Ігор Олександрович, Тутченко Віктор Вікторович, 
Новодережкін Володимир Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут інформатизації та 

моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Програмна система забезпечення надання 

послуг щодо експортного контролю" ("АСЕК")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

АСЕК призначена для збору, опрацювання інформації для надання 
послуг в галузі експортного контролю, для забезпечення виконання 
Україною режимів експортного контролю при передачі озброєнь, 
товарів подвійного призначення, критичних технологій. Проведення 
аналізу виконання режимів експортного контролю з метою виявлення 
відхилень та причин, що заважають їхньому виконанню, забезпечення 
керівництва інформацією щодо стану реалізації озброєнь, товарів 
подвійного призначення, критичних технологій. Видача відповідних 
дозволів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73811  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копилова Мар'яна Сергіївна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Збірник творів образотворчого мистецтва художниці Мар'яни 

Копилової"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник творів образотворчого мистецтва складається з 16 
(шістнадцяти) картин художниці Мар'яни Копилової, згрупованих за 
хронологічним порядком їх створення у період з 2011 р. до 2017 р. 
Нижче наводиться перелік творів з основними їх характеристиками, 
назви творів наводяться мовою оригіналу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73812  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Оксана Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Гендерний підхід в освіті й 
вихованні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику представлені навчальні 
матеріали, методичні розробки практичних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73813  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гржибовський Гліб (псевдонім), Дурмасенко Олексій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Проект сценарію художнього фільму "Просто Герой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73814  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Світлана Володимирівна, Кобець Дмитро Леонтійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оптимізування системи маркетинг-менеджменту машинобудівного 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73815  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмелевський Олег Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Оцінка 
прибутковості промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено параметри дії та механізм оцінки якості і управління 
прибутковістю промислових підприємств на основі критеріїв її 
кількісного та змістовного наповнення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73816  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазанов Костянтин Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вічний двигун Костянтина А. Мазанова; усе геніальне 
- дуже просте!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана наукова стаття висвітлює принципи дії експериментальної 
двоколісної, триколісної і чотириколісної конструкції вічного двигуна 
Костянтина А. Мазанова, що діє на силі земного тяжіння.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73817  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прощин Олег Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Система рекламування та системного продажу для 

просування товару і послуг на ринку (Конверсатіс)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система рекламування має істотну перевагу серед існуючих технологій 
просування товарів і послуг на конкурентному ринку, тому що має 
індивідуальний позитивний підхід до споживачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73818  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Астральные"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73819  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сладкий вкус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73820  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не с тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73821  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Взглядов ласканье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73822  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астахов Микола Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Jenn"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір для гітари та клавішного інструмента, виконаний в 
стилі блюз, тривалістю 5 хвилин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73823  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіховська Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблемы применения производственной функции 
на предприятиях силовой электроники"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі виконано аналітичний огляд еволюції виробничої 
функції в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів. Побудовано та 
проаналізовано виробничі функції для підприємств силової 
електроніки на базі даних про виробничо-господарську діяльність 
типового підприємства силової електроніки, які передбачено 
використовувати в адаптованій системі моделювання процесів 
управління підприємством, що базується на економіко-математичних 
методах і моделях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73824  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбулинський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "LOUIS BUIDONS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73825  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білошицький Микола Васильович, Скоробагатько Тарас 
Миколайович, Кравченко Наталія Вікторівна, Борис Олександр 
Павлович, Семичаєвський Сергій Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Посібник з практичного застосування 
ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та 
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для надання практичної допомоги 
співробітникам (працівникам) територіальних органів ДСНС України, 
проектних організацій, викладачам, курсантам (студентам, слухачам) 
вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічному персоналу, 
який займається розробкою заходів із забезпечення вибухопожежної і 
пожежної безпеки будинків, споруд та зовнішніх установок у процесі їх 
проектування, будівництва і експлуатації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73826  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбулинський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Dinosaur"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73827  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбулинський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "GUSSI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73828  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабов Леонід Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Основи і діагностика Типів 
Інформаційного Метаболізму (ТІМ) в соціоніці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73829  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грудницька Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових праць "Правовой институциональный подход"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику наукових праць узагальнено положення, які відображають 
пропозицію використання у правовому полі України обґрунтованого 
автором правового інституціонального підходу, який принципово 
кореспондує з правовим інституціоналізмом, що практикується в 
країнах ЄС, та розвиває його. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73830  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VANILLA (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любов нам допоможе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73831  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VANILLA (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ОКЕАН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73832  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VANILLA (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "По-новому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73833  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Олександр Іванович, Ярних Тетяна Григорівна, Шпичак 
Олег Сергійович, Коваль Василь Миколайович, Бондаренко Лариса 
Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "MIOD NATURALNY W MEDYCYNIE I FARMACJI 
POCHODZENIE, WLASCIWOSCI, ZASTOSOWANIE, PREPARATY 
LECZNICZE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Монографія польською мовою. В монографії наведено інноваційні 
розробки лікарських препаратів на основі меду натурального і його 
стандартизованої субстанції - меду натурального порошкоподібного. 
Значну увагу приділено питанням вивчення фізико-хімічних, 
технолоічних і фармакологічних властивостей цих препаратів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73834  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бордюг Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Реальность Кровного Завета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена тому, щоб принести віруючим глибоке розуміння 
того, що зробив Всемогутній Бог у Христі для людства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73835  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовнікова Інна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колекція зображень "Алфавіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлено у вигляді колекції зображень, що складається з 
чотирьох розділів, при цьому в кожному розділі представлено 33 
зображення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73836  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєв Ігор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "ШЕВАЛЬЕ ИВАН СИРКО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Славний запорожець, полковник Сірко, разом з полковником 
Солтенко та двома тисячами козаків виконують контракт, який уклав 
Богдан Хмельницький з кардиналом Мазаріні. За декілька днів 
запорожці з хитрощами та мужністю пліч-о-пліч з легендарним 
шевальє д'Артаньяном беруть фортецю Дюнкерк, яка трималася проти 
французів 20 років. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73837  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Заколдованный круг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73838  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Кривко Сергій Антонович, Осадчук 

Андрій Михайлович, Дашко Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Smart Callback v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73839  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоман Михайло Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Ziplex"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі зображено логотип Ziplex, що використовується для 
брендування послуг з продажу та рекламування кабельних кріплень 
від виробника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73840  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Deep in my heart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73841  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "River of love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73842  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Лети"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73843  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Can't give up on you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73844  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасні стратегії досягнення якості за допомогою 
інформаційної енергохвильової біорезонансної технології обробки 
насіння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назаренко Т.М. "Сучасні стратегії досягнення якості 
за допомогою інформаційної енергохвильової біорезонансної технології 
обробки насіння"// ХІІІ Международная конференция "Стратегия 
качества промышленности и образовании" 5-8 июня 2017 г., Варна, 
Болгария. Материалы (в 2-х томах). - Том 1. - с. 112-115. 
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Анотація   
У статті проаналізовано питання інформаційної енергохвильової 
технології обробки насіння як одного зі способів підвищення якісних 
характеристик сільськогосподарських культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73845  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маландій Данііл Михайлович, Смоляр Юрій Юрійович, Головко Олег 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронні торги та документообіг 2.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система використовується для автоматизації, організації проведення 
електронних торгів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73846  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немова Ірина Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Програма комплексного розвитку дітей дошкільного віку "Подорожі 
світом" (Захоплива географія)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма комплексного розвитку знайомить дітей з найцікавішими 
куточками нашої планети, їх географічними особливостями, 
рослинним та тваринним світом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73847  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "On-the-Go-Personal training platform" ("ON-
THE-GO.EU")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіовізуальний твір Наумова О.Г. представляє проект, діяльність 
якого спрямована на вивчення іноземної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73848  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщанчук Олена Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Коротко про головне.."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73849  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альона Осадча (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка картин "Малюнки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73850  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфан Надія Ярославівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Співає Івано-
Франківськтеплокомуненерго"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73851  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль протоколювання 
"LogService"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73852  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних та 
технологічних перетворень "SMSServer"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73853  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль MSSP-послуг 
"MSSPServer"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73854  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль інтеграції 
"IntegrationModule"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73855  
 

Дата реєстрації авторського права  15.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль криптографічних 
перетворень "JavaCardApplet"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73856  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна, Курмаз Олександра Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Проект "Молодь України - Майбутньому 
Планети"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасний світ зазнає великих екологічних змін, тому питання 
збереження чистої екології нашої Землі щороку набуває все більшої 
актуальності. Екологічне виховання - систематична педагогічна 
діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури у 
вигляді волонтерської підтримки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73857  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удалова Лариса Давидівна, Рожнова Вікторія Василівна, Форостяний 
Андрій Володимирович, Самодін Артем Володимирович, Пясковський 
Вадим Валерійович, Осауленко Олег Анатолійович, Степанова Ганна 
Миколаївна, Патик Андрій Анатолійович, Чорноус Юлія Миколаївна, 
Юсупов Володимир Васильович, Волошин Олексій Гнатович, 
Літвінова Олена Валеріївна, Пуйко Тетяна Валеріївна, Ключник 
Костянтин Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір навчального 
характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Інформаційно-довідкова програма 
"Автоматизоване робоче місце слідчого"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційно-довідкова програма АРМ слідчого створена і 
вдосконалена колективом провідних вчених і фахівців Національної 
академії внутрішніх справ і призначена для масимального покращення 
і спрощення роботи слідчого за рахунок швидкого доступу до 
необхідної слідчому у практичній діяльності інформації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73858  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небога Сергій Валерійович (Чаклун Агобен), Любомир 
Богоявленський (псевдонім)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Культ Чорта" (доповнена)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана книга - це священне писання релігійної громади "Божичі". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73859  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисецький Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму "Земля Івана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іван - один із останніх народних художників України. Він самоук, живе 
в селі і все, що виходить з-під його пензликів чи різця, - наївне та чесне 
мистецтво. І він тим щасливий, йому досить радості в художній роботі, 
досить старої хати, двох кіз, собаки та кішки. Досить, бо він справжній 
багатій - його світосприйняття, його внутрішній світ сповнені краси та 
напруженого радісного існування. Фільм - спроба побачити, передати 
картини світу, в якому живе душа Івана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73860  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Андрій Всеволодович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Небезпечний винахід 
Василя Осадчого"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фантастичний детектив. Молодий учений Василь Осадчий відкриває 
наявність іншого всесвіту, що існує за кіноекраном. За право володіти 
цим секретом змагаються спецслужба і таємне товариство 
прихільників сатани. Після смертельно небезпечних пригод Осадчий 
вирушає до паралельної реальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73861  
 
Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів образотврочого мистецтва "Аккерманська фортеця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник творів образотворчого мистецтва включає в себе  два логотипи 
з власним баченням зображення Аккерманської (Білгород-Дністровської) 
фортеці.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73862  
 
Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  LemOjOvie (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник пісень "На Рассвете"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника пісень увійшли: "Считалка", "На Рассвете", "Black Lady", 
"Disco 1978", "Where Are You From", "Level Up", "In My Room".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73863  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитенко Ольга Леонтіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Solo OM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автобіографічна історія співачки, яка шукає шлях до себе. Голос, як 
провідник, який веде і навчає героїню розумінню життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73864  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Турчина Катерина Петрівна, Ліхо 
Олена Антонівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення оцінки 
агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових грунтів" 
("Методика оцінки агромеліоративного стану осушуваних дерново-
глейових грунтів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено науково-методичні засади з визначення інтегрального 
показника агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових 
карбонатних ґрунтів. Наведено алгоритм розрахунку показників, які 
характеризують склад і властивості цих ґрунтів, що впливають на 
урожай.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73865  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Юрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідок в коміксах "Черевичко"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірці розповідається про пригоди маленького хлопчика Черевичко, 
якому все цікаво, і він потрапляє в різні непередбачувані історії. Події 
переплітаються як в реальному житті, так і в казковому. Літературно-
художнє видання призначене для дітей молодшого віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73866  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просвєтов Станіслав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Англо-русский словарь для авиации"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73867  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозьоров Святослав Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TEND ERP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації бухгалтерського обліку; 
розрахунку заробітної плати і грошового забезпечення; тарифікації для 
фахівців; планування і розподілу фінансування; матеріального обліку; 
управління діловими процесами; управління майном; адміністрування 
документообігу та канцелярії; управління персоналом; управління 
конкурсними закупівлями; пенсійного забезпечення; формування і 
зведення звітів; здачі звітності; процесів виробництва; інтеграції з 
системами "Казна", "Мережа", "1С", "Парус", "Галактика" та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73868  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

443 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зажитько Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Концепція Міжнародного фестивалю "Київські музичні 
прем'єри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис зазначає вимоги та умови проведення фестивалю з метою 
широкої пропаганди та подальшого розвитку кращих зразків 
українського сучасного академічного мистецтва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73869  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Дмитро Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРІ ТЕХНОЛОДЖІС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Алгоритм релевантності Lurdes"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73870  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Olgerd Sampo (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Танцювально-лялькова вистава "Фарбики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73871  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Максим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Портрет на тлі гір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мешканка села Криворівня Параска Плитка-Горицвіт після 10 років 
ув'язнення в сталінських таборах вирішила взяти до рук фотокамеру і 
знімати навколишній світ. Протягом 40 років вона знімала людей і 
місце, де жила. У 1998 році фотограф померла, а негативи її робіт 
довгий час вважалися загубленими. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73872  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайвась Богдана Іванівна, Дмитрук Вероніка Анатоліївна, Торський 
Адріан Романович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії 
наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Пакет комп'ютерних програм для 
дослідження процесів сушіння зерна пшениці в газозваженому стані за 
імпульсної дії сушильного агента ("SushGas")" ("Пакет комп'ютерних 
програм "SushGas")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пакет програм призначений для дослідження процесів сушіння зерна 
пшениці в газозваженому стані за імпульсної дії сушильного агента, а 
саме для проведення кількісних та якісних досліджень змін 
концентрації вологи та температури в зернині з часом з врахуванням 
фізико-хімічних характеристик зерна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73873  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щука Роман Володимирович, Іванов Сергій Сергійович, Терентьєв 

Олександр Миколайович, Бідюк Петро Іванович, Макуха Михайло 
Павлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "SimilarTrajectories"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу, моделювання та прогнозування 
статистичних даних.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73874  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій повнометражного документального фільму "Заповідник 

Асканія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Асканія-Нова - це найбільший степовий заповідник в Європі. 
Розташований на півдні України, недалеко від Кримського півострова. 
У дореволюційні часи Асканія-Нова була процвітаючим центральним 
маєтком барона Фальц-Фейна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73875  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без тексту "Гроза пройшла... зітхнули трави..."    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73876  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паздрій Віталій Ярославович, Банщиков Петро Гаврилович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Методичні матеріали щодо оцінювання рівня володіння 
компетентностями магістрами спеціальності "Економіка 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні підходи до оцінки рівня володіння компетентностями у 
магістрів. Оцінка здійснюється за допомогою спеціально створеного 
механізму оцінювання рівня володіння компетентностями, який 
складається з відповідної системи показників і критеріїв оцінки, 
алгоритмів і процесу проведення тестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73877  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Олексій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Скульптурно-світлова 
композиція "Легче воздуха" ("Легче воздуха")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця збірка - це колекція світильників, стилізованих під літальні 
апарати (дирижаблі, повітряні кулі, парашути...). Колекція створена 
творчею майстернею "АРТБУЗ" в 2011 році, розроблена за дизайном 
Олексія Шевчука. Світильники взаємопов'язані в єдиному 
стилістичному і технічному рішенні, але різні за візуальним рядом і 
розмірами.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73878  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ірина Білан (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казкова повість "Зелений тюльпан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Юний художник дарує незнайомій старенькій свою картину, на знак 
подяки отримує в подарунок чарівні фарби. Все, що він намалює цими 
фарбами може стати справжнім.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73879  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Микола Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Слово о полку Ігорєвім: графічна реконструкція, переклад, 

словник-довідник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткач М.М. Слово о полку Ігоревім : графічна 

реконструкція, переклад, словник-довідник. - К. ; Ірпінь : ВТФ 
"Перун", 2008. - 224 с. ; іл.     

 
Анотація   

Слово о полку Ігорєвім - найвизначніша пам'ятка давньої української 
міфопоетики, писемності, мови. Цей славетний твір має безліч 
перекладів та переспівів різними мовами світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73880  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Марія Володимирівна (Мар'яна Рок)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Співаю я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про юнацьке кохання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73881  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кінаш Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення "Постурологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73882  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хардін Олег Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "AURA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73883  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хардін Олег Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 
"AURA YOUR ALTER EGO" ("AURA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73884  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левун Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецва "ОРІҐАМІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить зображення схеми виконання оріґамі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73885  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тутченко Віктор Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІРБЕКС СОЛЮШНС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FORCODE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для забезпечення електронного 
документообігу, збору та опрацювання інформації, аналітичної 
звітності, ведення реєстрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73886  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаркавець Тетяна Святославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Малышик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Казка про малюка-орлятка, що щиро вірив у свою мрію та свої сили. 
Але життя видалося інакшим... Як подолати біль та розчарування від 
невдачі розповість ця невеличка казочка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73887  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета визначення пре- та постнатальних факторів 
ризику розвитку мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета визначення пренатальних, постнатальних факторів ризику 
батьків та дитини, які впливають на її мовленнєву готовність до 
школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73888  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Програма корекційної логопсихологічної роботи з 

формування мовленнєвої готовності  дітей із порушеннями мовлення 
різної нозології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена корекційно-розвивальна програма з формування 
мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку включає 
комплекс завдань, комп'ютерних ігор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73889  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из четырех многоязычных 
программ оптимизации инвестиции в жилье версии 1.2: MLIS HIO 1.2, 
LVP MLIS HIO 1.2, AWP MNIS HIO 1.2 и OM HIOml 1.2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка комп'ютерних програм, які призначені для знаходження в 
звичайному і мережевому режимах, а також на будь-яких мовах їх 
інтерфейсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73890  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Діагностична карта мовленнєвої готовності дитини 

старшого дошкільного віку до вступу у школу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена діагностична карта дослідження мовленнєвої готовності 
дитини до школи дає можливість визначити її рівень за основними 
компонентами, такими як базовий інтелектуально-особистісний, 
семіотичний та регуляційний, у дітей-логопатів та дітей із нормальним 
мовленнєвим розвитком.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73891  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвяк Наталія Володимирівна, Мудра Ірина Германівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Показники фізичного розвитку дітей 8-ми річного 
віку м. Львова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Вивчено антропометричні параметри хлопчиків та дівчаток 8-ми років, 
які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова. 
Установлено, що загалом серед обстежених нами міських школярів 8 
років найчастіше реєструється середнє значення довжини тіла. У 
межах обох статевих груп дітей пропорційно представлені певні 
відхилення індивідуальних соматометричних показників за зростом, 
які виходять за межі середньостатистичного діапазону. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73892  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвяк Наталія Володимирівна, Мудра Ірина Германівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна гігієнічна оцінка динаміки 
антропометричних параметрів школярів молодших класів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована комплексна гігієнічна оцінка динаміки 
антропометричних параметрів школярів молодших класів передбачає 
визначення показників, які відображають зміни морфофункціональних 
показників дитячого організму як на популяційному, так і 
індивідуальному рівнях упродовж різних часових інтервалів та 
дозволяють гармонізувати національні критерії оцінки фізичного 
розвитку молодших школярів до низки місцевих чинників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73893  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожевська Лілія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка графічних зображень 
Дрожевської Лілії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень, виконаних з 
використанням комп'ютерних програм, зокрема графічних редакторів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73894  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трегуб Віктор Васильович, Альтман Ігор Володимирович, Кондратюк 
Вадим Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Метод інтраопераційної 
ультразвукової Допплер-діагностики кровообігу міоми під час 
емболізації маткових та яєчникових артерій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод інтраопераційної ультразвукової Допплер-діагностики 
кровообігу міоми під час емболізації маткових та яєчникових артерій 
запропоновано для перевірки якості проведення ендоваскулярного 
лікування міом, пухлин тіла матки та шийки матки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73895  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трегуб Віктор Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика ультразвукової Допплер-

діагностики кровообігу в стінці плаценти, задля ідентифікації патології 
плаценти, в послідовому періоді пологів, в акушерській практиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика ультразвукової Допплер-діагностики кровообігу при 
патології плаценти в послідовому періоді пологів запропонована для 
ідентифікації патології прикріплення плаценти та визначення 
подальшої тактики ведення пологів, а саме попередження сліпого 
ручного відділення плаценти, яке може призвести до виникнення 
масивної летальної кровотечі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73896  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторак Олександр Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Новітня технологія очищення скла" 
("Самоочисне вікно")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір демонструє інноваційний підхід у очищенні вікон, зокрема мова 
йде про самоочисне вікно. Зазначена технологія очищення втілена у 
вигляді діючих зразків, які наглядно демонструють її переваги перед 
відомими. Твір демонструє спосіб використання та можливі варіації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73897  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телюх Валерій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Учет потребления газа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення обліку споживачів природного газу, 
укладених з ними договорів та постачання  та (або) розподілу 
природного газу, об'єктів газифікації, приладів та обладнання, 
встановлених на них, та обсягів споживання  природного газу. 
    

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73898  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "ДИЗАЙН КОРЧАГ ЭПОХИ ФРАКИЙСКОГО 
ГАЛЬШТАТА" ("Морфология керамических изделий")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Сучасні поняття особливості категорії дизайну - технологічна форма 
предмету внаслідок проведених візуальних й петрографічних 
досліджень корчаг, керамічних виробів гальштатської епохи, які 
підтвердили ймовірність існування прийому конструювання 
порожнього тіла розкочуванням глиняного тесту в "аркуш". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73899  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олесь Богус (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Україно!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73900  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогозян Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Збір інформації та процедура вивчення громадської 

думки для розробки стратегії розвитку об'єднаної територіальної 
громади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Важливим етапом для створення стратегії розвитку об'єднаної 
територіальної громади є вивчення гомадської думки на основі 
опитування, метою якого є визначення реальних потреб конкретних 
мешканців у розвитку своєї громади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73901  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Олександр Георгійович, Бондаренко Вікторія 
Вадимівна, Антонова Олена Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір  "Розширення спектру необхідних лідерських якостей 
особистості і їх структурування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розкриває зміст і структура з 70 можливих особистісних 
якостей сучасного лідера для досягнення ним успіху в роботі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73902  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Віра Григорівна, Ніколенко Євгеній Якович, Корж Олексій 
Миколайович, Сокруто Оксана Володимирівна, Власенко Ольга 
Олександрівна, Вовк Кіра Віталівна, Александрова Надія 
Костянтинівна, Ларичева Людмила Василівна, Кратенко Ганна 
Степанівна, Ніколенко Олена Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний посібник для студентів та 
лікарів-інтернів "Організаційно-методичні основи наскрізної 
підготовки лікарів за фахом "загальна практика-сімейна медицина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для ознайомлення студентів VI курсу медичного 
факультету з особливостями функціонування лікарів у системі 
первинної медико-санітарної ланки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73903  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогозян Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Підготовчий етап розробки стратегії розвитку 
об'єднаної територіальної громади"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Успішне впровадження реформи децентралізації наближує Україну до 
високих стандртів європейського розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73904  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотна Людмила Анатоліївна, Сербіна Інесса Михайлівна, Павлій 

Вікторія Вікторівна, Качук Юлія Володимирівна, Саріан Олена 
Ігорівна, Чеховська Ганна Станіславівна, Шмелькова Катерина 
Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Тестові завдання на визначення рівня знань з 

дерматовенерології на передатестаційному циклі (для системи 
інтерактивного опитування (SPARK))"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі викладено тестові завдання, що відповідають програмі 
передатестаційного циклу "Дерматовенерологія" для визначення 
поточного рівня знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73905  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородулін Олександр Васильович, Чайка Олексій Леонідович, 

Сохацький Олександр Анатолійович, Москалина Андрій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії 

наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку "Повний енергетичний баланс 

доменної плавки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повний енергетичний баланс доменної плавки дозволяє забезпечувати 
науковий супровід вибору керуючих рішень з раціонального розподілу 
матеріальних, енергетичних та ексергетичних ресурсів в доменному 
виробництві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73906  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна, Кузнецов Роман 
Всеволодович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Инструкция к трансовой терапевтической игре 
"Исцеление"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трансова терапевтична гра є інструментом в роботі психолога з 
негативним емоційним станом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73907  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горошанська Наталія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість для дітей "Крукар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість для дітей має дванадцять розділів: "Знахідка", "Крукарів ліс", 
"Купання Крукара", "Крукар вчить мову горобців", "Сорока та 
Крукар", "Крукар і рудий пес", "Привіт", "Дощ", "Несправедливі 
звинувачення", "На волю", "Крукар та Мурко", "У зграї".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73908  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інструкція до 
препарату для зупинки випадіння та стимуляції росту волосся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір наукового характеру являє собою 
інструкцію до препарату для зупинки випадіння та стимуляції росту 
волосся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73909  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбіда Світлана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Жестівник. Кінетичні особливості української 
жестової мови (три частини)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі представлено перелік жестів за першою, другою і третьою 
конфігураціями відповідно до системи локалізації побудови, напряму 
та характеру руху, немануального компонента, групи жестів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73910  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Оксана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Пісні". Частина 3   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено 26 віршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73911  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василий Третьяков Project (псевдонім), Дмитренко Оксана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "What would you do?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73912  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Софія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій реаліті-шоу "Mafia Rave: Fachion Game"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Десять моделей преміум-класу стають учасниками реаліті-шоу. Деякі 
дівчата переслідують свої цілі в грі, але кожна з них мріє пройти всі 
випробування та спокуси і стати тим єдиним діамантом, на який чекає 
показ мод у Мілані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73913  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Авторська методика "Аппарат - одной фрезой 
в технике "ГЛУБОКАЯ НИТЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує новий спосіб обробки нігтів, який дозволяє уникнути 
зайвих непотрібних рухів і приводить до скорочення часу виконання 
манікюру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73914  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Авторська методика "Архитектура брови в 
NEW-технике нанесения "ТОНКАЯ НИТЬ" в градиентной хне"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує нанесення чіткої і дорого виглядаючої лінії брів за рахунок 
рівного нанесення лінії, без відривання пензля від шкіри обличчя, в 
результатті чого виконується чітке фарбування, без пропусків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73915  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браверман-Перуцька Юлія Ігорівна (Victoria Riddle)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Хороший мальчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Єврейська мама, стурбована одруженням сина, знайомить його з 
"хорошою дівчиною". Але Додік навіть чути про це не хоче.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73916  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гвоздь Віктор Михайлович, Дубенець Олександр Сергійович, Сербин 
Віталій Андрійович, Клепча Артур Володимирович, Оліцький 
Анатолій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Ручний механізований аварійно-рятувальний 

інструмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії узагальнено, систематизовано та логічно представлено 
навчальний матеріал стосовно номенклатури, призначення, будови, 
видів, правил роботи та використання сучасного механізованого 
аварійно-рятувального інструменту, який застосовується особовим 
складом підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій для 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 
спрямованих на розблокування постраждалих при надзвичайних 
ситуаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73917  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грінберг Валентин Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Світ заполочі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій про мистецтво народної вишивки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73918  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубатко Олександр Васильович, Пімоненко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Основи європейської економіки та торгової 

політики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлення історичних, концептуальних, інституційно-структурних 
засад функціонування Європейського Союзу, зокрема його торгівельної 
діяльності з іншими країнами. Визначення ролі ЄС як учасника 
світової торгової політики та розкриття принципів формування і 
моделей зовнішньої політики ЄС.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73919  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Моделювання та 
планування розвитку землекористування. Програма навчальної 
дисципліни підготування магістрів спеціальності 193 "Геодезія та 
землеустрій" у галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" (шифр за 
ОПП: ДЗПП 3.02)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є надання теоретичних 
знань та практичних навичок щодо моделювання та планування 
територіального розвитку землекористування, здійснення 
ідентифікації і моделювання розвитку землекористування депресивних 
територій, моделювання сталого розвитку землекористування 
сільських територій та планування розвитку землекористування 
об'єднаних територіальних громад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73920  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Валентина Миколаївна, Третяк Антон Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Стандартизація 

та нормування у сфері екології землекористування. Програма 
навчальної дисципліни підготування магістрів спеціальності 193 
"Геодезія та землеустрій" у галузі знань 19 "Архітектура та 
будівництво" (шифр за ОПП:ДПНП 2.07)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технічне законодавство 
та нормативні документи регламентації процесів, методів, способів, 
правил діяльності у сфері екології землекористування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73921  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Земельний 
кадастр в умовах ринкових відносин. Програма навчальної дисципліни 
підготування магістрів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" у 
галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" (шифр за ОПП:ДПНП 
2.01)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є надання теоретичних 
знань та практичних навичок щодо створення земельно-кадастрової 
інформації в умовах ринкових відносин і використання кадастрових 
інформаційних систем та технологій в процесі професійної діяльності 
при проведенні землеустрою та регулюванні земельних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73922  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Наталія Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Управління 

земельними ресурсами та землекористуванням. Програма навчальної 
дисципліни підготування магістрів спеціальності 193 "Геодезія та 
землеустрій" у галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" (шифр за 
ОПП:ДПНП 2.06)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом навчальної дисципліни є пізнання сутності і 
закономірностей розвитку управління земельними ресурсами та 
землекористуванням, вивчення систем, методів, механізмів та 
інструментів управління тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73923  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Роман Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Землевпорядний 
процес. Програма навчальної дисципліни підготування магістрів 
спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" у галузі знань 19 
"Архітектура та будівництво" (шифр за ОПП:ДСВНЗ 5.05)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом навчальної дисципліни є вивчення відносин, які 
складаються у землевпорядному процесі, та їх суб'єктів, умов та 
процедур здійснення землевпорядного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73924  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Валентина Миколаївна, Третяк Антон Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Моделювання 

земельного устрою сільських територій. Програма навчальної 
дисципліни підготування магістрів спеціальності 193 "Геодезія та 
землеустрій" у галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" (шифр за 
ОПП: ДВВС 6.02)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних положень 
історичного розвитку і практики земельного устрою, методологічні 
основи і загальна теорія земельного устрою, закономірності розвитку, 
зміст, види, принципи, природні та соціально-економічні фактори.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73925  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Економіка 
землекористування. Програма навчальної дисципліни підготування 
магістрів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" у галузі знань 19 
"Архітектура та будівництво" (шифр за ОПП: ДПНП 2.07)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом навчальної дисципліни є дослідження механізму суспільних 
відносин з приводу організації використання і охорони земельних 
ресурсів в процесі розширеного виробництва на основі досягнень 
науково-технічного прогресу та урахування об'єктивних законів 
розвитку економіки країни та земельних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73926  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Землевпорядна та 

судова експертиза. Програма навчальної дисципліни підготування 
магістрів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" у галузі знань 19 
"Архітектура та будівництво" (шифр за ОПП: ДЗПП 3.08)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом навчальної дисципліни є вивчення способів, методів та 
методик досліджень із використанням спеціальних знань щодо 
перевірки відповідності об'єктів державної експертизи вимогам 
законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73927  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Природний та 

земельний капітал. Програма навчальної дисципліни підготування 
магістрів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" у галузі знань 19 
"Архітектура та будівництв" (шифр за ОПП: ДППП 4.02)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом навчальної дисципліни є пізнання сутності і 
закономірностей формування та функціонування земельного капіталу 
як механізму росту економіки земле- та природокористування, 
вивчення інструментів його моделювання на різних ієрархічних рівнях. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73928  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Адміністрування 
землекористування. Програма навчальної дисципліни підготування 
магістрів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" у галузі знань 19 
"Архітектура та будівництво" (шифр за ОПП: ДЗПП 3.08)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом навчальної дисципліни є вивчення систем, методів, 
механізмів та інструментів адміністрування землекористування на 
різних ієрархічних рівнях, його особливостей в системі 
функціонального та інтегрованого управління земельними ресурсами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73929  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Лінгвістична 
гра "Клуб публічних ораторів" "Public Speakers' Club"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою твору є допомога учасникам подолати мовний бар'єр та 
навчити їх вільно, правильно та влучно говорити будь-якою мовою, а 
саме: навчити висловлювати протилежні думки, ставити цікаві 
питання та миттєво давати влучні відповіді на них, швидко реагувати 
на протилежну думку, вміти переконувати співрозмовника та не 
погоджуватися з ним, оцінювати виступи учасників, знати успіхи та 
недоліки промов, розширювати словниковий запас, удосконалювати 
здобуті раніше граматичні навички, поліпшувати фонетичне мовлення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73930  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DocTor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує запровадження централізованого механізму 
підтримки процесів організаційної взаємодії підрозділів, філій та 
суміжних організацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73931  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкідченко Юлія Володимирівна, Шкідченко Софія Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Йо де лей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73932  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилюк Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основні патоморфологічні критерії диференційної 
діагностики вірусного гепатиту С, алкогольного і неалкогольного 
стеатогепатитів на етапі циротичної трансформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований перелік патоморфологічних критеріїв базується на 
комплексному патогістологічному аналізі основних структурних 
елементів печінкової часточки та включає низку додаткових ознак, які 
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відображають процеси репаративної регенерації, ремоделювання 
мікроциркуляторного русла та регресії фіброзу, що дозволяє 
покращити діагностику вірусного гепатиту С, алкогольного та 
неалкогольного стеатогепатитів на етапі циротичної трансформації і 
може використовуватись у патоморфології та гепатології.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73933  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Наталія Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник зображень авторських образів "Ключі жіночої сили"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник зображень створений на основі української міфології. Кожний 
образ відображає ту чи іншу жіночу постать, яка зустрічалась у 
віруваннях та ритуально-обрядових дійствах українців від Трипілля до 
сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73934  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Килимистий Сергій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Класифікація видів анімаційної діяльності в туризмі"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Килимистий С.М. Класифікація видів анімаційної 

діяльності в туризмі // Міжнародний вісник : культурологія, філологія, 
музикознавство. - К. : Міленіум, 2015. - Вип. ІІ (5). - С. 77-83. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано чинники впливу на формування анімації в 
туризмі. Досліджено передумови аніматизації туристичної діяльності 
світу в культурологічному контексті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73935  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Килимистий Сергій Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Анімація в туризмі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Килимистий С.М. Анімація в туризмі : Навчальний 
посібник. - К. : Вид-во ФПУ, 2007. - 188 с. 

 
Анотація   

Книга розрахована на менеджерів, практиків, студентів, які 
цікавляться проблемами організації анімаційної діяльності у сфері 
туризму. Її прикладний характер дозволить фахівцям визначити 
шляхи впровадження видів і форм анімації у практику туризму, 
розширити свій професійний світогляд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73936  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панок Віталій Григорович, Острова Вікторія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-методичний центр практичної психології і 
соціальної роботи 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Психологічна служба вищого навчального 
закладу (організаційно-методичні аспекти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиток психологічної служби системи освіти обумовив і розвиток 
системи практичної психологічної допомоги студентам і викладачам 
вищих навчальних закладів. Створення психологічної служби у вищій 
школі пов'язано з багатьма питаннями організаційно-управлінського 
характеру.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73937  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухорук Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "MCRNS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічні зображення, що входять до збірки, викликають асоціації зі 
смачними французькими кондитерськими виробами - "макаронами".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73938  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиходій Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Імітаційна 
модель системи активного керування поворотом напівпричепа 
інтегрована з імітаційною моделлю динаміки руху автопоїзда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою методику конструювання вузлів або проектування 
систем управління ними за рахунок системного підходу при 
моделюванні динаміки руху транспортних засобів та робочих процесів, 
що протікають у системах, призначених для керування їх рухом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73939  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хейфец Літа Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний комплекс дизайну 

музичного альбому "Полілог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить варіанти дизайну музичного альбому, складовою якого є 
дизайн упаковки музичного альбому, дизайн обкладинки альбому, 
дизайн буклета, дизайн обкладинки компакт-диска, які успішно можна 
використовувати для візуалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73940  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бежевець Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Відеоролик "Роботизований спостережно-вогневий комплекс, 

мобільний "Мисливець" ("РСВК-М")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіовізуальний твір щодо польових тестів та бойового використання 
роботизованого спостережно-вогневого комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73941  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бежевець Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рекламний відеоролик "Роботизований спостережно-вогневий 

комплекс, мобільний "Мисливець" ("РСВК-М "Мисливець")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адіовізуальний твір для рекламних цілей стосовно технічних 
характеристик та бойових можливостей роботизованого спостережно-
вогневого комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73942  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бежевець Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Відеоролик "Роботизований спостережно-вогневий комплекс, 

мобільний "Мисливець" ("РСВК М "Мисливець")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіовізуальний твір щодо польових тестів та бойового використання 
роботизованого спостережно-вогневого комплексу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73943  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бежевець Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Бойова дистанційно керована платформа 2 (другого 
покоління)" ("БДП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіовізуальний твір щодо польових тестів та бойового використання 
бойової дистанційно-керованої платформи 2 (другого покоління).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73944  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бежевець Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Роботизований спостережно-вогневий комплекс, 
мобільний 2 (другого покоління)" ("РСВК-М 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіовізуальний твір щодо польових тестів та бойового використання 
роботизованого спостережно-вогневого комплексу, мобільного 2 
(другого покоління).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73945  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боришкевич Валентин Григорович, Дмитріашвілі Костянтин 
Вітальєвич, Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна, Сопов Олександр 
Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака ОРДЕН 
МАТЕРІ БІЙЦЯ АТО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму щита, який з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
відзнаки на червоному фоні - образ матері, яка своїм ПОКРОВОМ 
оберігає бійця від всяких негараздів, нижче - зображення бійця АТО у 
військовій формі, вверху напис: "ОРДЕН МАТЕРІ". На реверсі 
відзнаки - номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73946  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - медаль-оберіг 
ПОКРОВА МАТИ БОЖА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
медалі на синьому фоні зображення ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73947  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - медаль ЗА 
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Медаль має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками у вигляді 
штрих-коду "UA". В центрі медалі, на фоні материнської плати, контур 
України у вигляді бінарного коду, на який накладена абревіатура: 
"ІТ". По колу медалі напис: "ЗА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ", розділений знизу символом "@".  На реверсі медалі - 
QR-код та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73948  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ ДСНС УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
відзнаки на помаранчевому фоні хрест, на який накладена роза вітрів з 
розташованим посередині міжнародним знаком захисту цивільного 
населення та територій. В верхній частині по колу напис: 
"ВРЯТУВАТИ ЗБЕРЕГТИ"; у нижній - опуклий лавровий вінок. На 
реверсі відзнаки - емблема ВГО "ЗВИТЯГА", напис: "ЗА СЛУЖБУ 
ДЕРЖАВІ" та номер.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73949  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, з виступаючою праворуч лаврокалиновою 
гілкою, яка з'єднується з прямокутною колодкою, обтянутою стрічкою 
з кольоровими смужками. В центрі відзнаки, на тлі стилізованих 
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променів світла розташований картуш з Гербом України, ліворуч та 
вище якого напис: "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ". На реверсі - 
вінок Нарбута, контур України та номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73950  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака ЗА 

СПРИЯННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, з виступаючою праворуч лаврокалиновою 
гілкою, яке з'єднується з прямокутною колодкою, обтянутою стрічкою 
з кольоровими смужками. В центрі відзнаки, на тлі стилізованих 
променів світла, розташований Герб України, вище якого по колу 
напис: "ЗА СПРИЯННЯ". На реверсі - вінок Нарбута, контур України 
та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73951  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака 

УКРАЇНСЬКА БЕРЕГИНЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, з виступаючою праворуч калиновою гілкою, 
яке з'єднується з прямокутною колодкою, обтянутою стрічкою з 
повздовжніми кольоровими смужками та українським орнаментом. 
Над гілкою зображення чарівної дівчини. Ліворуч на тлі стилізованих 
променів світла розташований Герб України, нижче напис: 
"БЕРЕГИНЯ УКРАЇНИ". На реверсі відзнаки - номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73952  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
відзнаки на тлі жовтих стилізованих променів світла розташований 
синій хрест, на який накладена емблема Національної поліції України. 
На реверсі - емблема ВГО "ЗВИТЯГА", напис: "ЗА СЛУЖБУ 
ДЕРЖАВІ" та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73953  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
ЩАСЛИВЕ ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола з виступаючою праворуч лаврокалиновою 
гілкою, що з'єднується з фігурною колодкою, обтянутою стрічкою з 
кольоровими смужками. В центрі відзнаки на фоні сонячних променів 
розташоване зображення подружньої пари на крилах кохання. Ліворуч 
по колу напис: "ЗА ЩАСЛИВЕ ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ". На реверсі - 
вінок Нарбута, контур України та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73954  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - 
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ ГОРДІСТЬ НАЦІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статуетка має вигляд стели з зеленого каменю з накладеним на неї 
лавровим листям сріблястого кольору та тризубом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73955  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - орден 

РЯТІВНИКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму прямого рівносторонього хреста з опуклими 
залитими білою емаллю сторонами. У центрі хреста вміщено 
зображення рози вітрів з розташованим посередині міжнародним 
знаком захисту цивільного населення та територій. В верхній частині 
по колу напис, у нижній - опуклий лавровий вінок.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73956  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - медаль 

ЧАРІВНА СИЛА УКРАЇНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
відзнаки на тлі синьожовтого прапора зображення чарівної дівчини в 
обладунках. В верхній частині медалі напис по колу: "ЧАРІВНА СИЛА 
УКРАЇНИ", нижче - зображення гілки калини. На реверсі медалі 
орнамент за мотивами петриківського розпису.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73957  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
відзнаки на тлі стилізованих променів світла розташований синій 
хрест, на який накладено картуш з Гербом України та синьо-жовтою 
стрічкою. У верхній частині відзнаки напис: "ЗА ПЛІДНУ 
СПІВПРАЦЮ", в нижній - зображення дубових гілок та 
рукостискання. На реверсі - вінок Нарбута (по колу), контур України 
та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73958  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - орден ЗА 
МУЖНІСТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму чотирикутної зірки з розбіжними променями у 
вигляді гострих мечей, на яку по центру накладено зображення 
емблеми. На реверсі ордена номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73959  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - медаль ЗА 
ХОРОБРІСТЬ В БОЮ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, що з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
медалі в верхній частині розміщено Герб України, нижче - напис: "ЗА 
ХОРОБРІСТЬ В БОЮ".  На реверсі медалі напис (по колу): "ЗНАК 
НАРОДНОЇ ПОШАНИ", в центрі - емблема цього знаку, нижче - 
номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73960  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Аліна Леонідівна, Чеченя Костянтин Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Міжнародний конкурс композиторів 

"КомпоГітар" ("КомпоГітар")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конкурс проводиться Асоціацією гітаристів Національної 
всеукраїнської музичної спілки з метою збереження та популяризації 
національної музичної спадщини, для розвитку та поповнення 
педадогічного та концертного репертуару гітаристів, підтримки 
авторів, які пишуть твори для гітари. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73961  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Христина Петрівна (Хистина)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній роман "Библиотекарь. Свет Королевы Библиотеки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

317 років тому, під час карнавалу в Парижі (в Версалі), на балу 
з'являються кілька людей, чиї душі будуть пов'язані більш, ніж вони 
очікували. Вона шукала свою книгу, а він шукав її. Але фатальні 
обставини все змінюють...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73962  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалик Оксана Анатоліївна, Ковтуненко Ксенія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управління дебіторською заборгованістю як 
інструмент зменшення фінансових ризиків на малих підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковалик О. А., Ковтуненко К.В. Управління 
дебіторською заборгованістю як інструмент зменшення фінансових 
ризиків на малих підприємствах // Економічний журнал Одеського 
політехнічного університету. - 2017. - № 1(1) - С. 52-57. 

 
 
Анотація   

У статті представлений алгоритм управління дебіторською 
заборгованістю, розглянуті окремі його етапи, визначені основні 
напрямки аналізу клієнтів малого підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73963  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стойчев Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Правила гри 

"Чез Покер" (різновид покеру)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73964  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатохіна Юлія Вікторівна, Клінцов Леонід Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма експрес визначення концентрації 
СПАР з концентрації фосфатів" ("SPAREXPRES")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для оперативного визначення на 
каналізаційно-очисній станції концентрації синтетичних поверхнево-
активних речовин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73965  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хейфец Літа Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн буквено-цифрових логотипів 
музичного гурту "NOTES"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Візуальний вираз буквено-цифрових логотипів та їх структура, 
створена за схемою асоціацій на лабіринт, мікросхему чи планування, 
що в своїй сутності і відображає складну структуру внутрішніх 
людських роздумів та філософію самої назви.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73966  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Олесь Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Полілог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
До музичного альбому увійшли наступні композиції: "Встреча", 
"Добавить в корзину", "Сколько", "Разница", "Тепло твоих рук", 
"Небо", "Мовчати", "Вітер та злива", "Самі", "Спали мої сни", "Как 
нам любить", "Розги" (bonus track).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73967  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руслан Церковний (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до пісні "За вікном"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний пісенний вірш про кохання, про біль і відносини хлопця з 
дівчиною. Пісня написана для цільової аудиторії жанру поп-музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73968  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Христина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зачекай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73969  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонсьор Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "ПАБ ГРИЛЬ БЕГЕМОТ" для розробки знака для товарів та 
послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз торгової марки представлений як комбінаторика стилізованого 
зображення писку бегемота і атрибутики закладу громадсього 
харчування (кухлика з пінним напоєм та виделки з ножем) та 
декількох концентрично розташованих кілець, контрастних за тоном, в 
одному з яких є надпис "ПАБ ГРИЛЬ БЕГЕМОТ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73970  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Дуже пропагандивне кіно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. Керівництво Росссії посилає в Україну (за російськими 
канонами "юга-западная Расссия") ГРГ (Гуманітарну Розвідувальну 
Групу), щоб посилити і пришвидшити надто повільну, за їхнім 
переконанням, русифікацію України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73971  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літошенко Крістіна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір із текстом "Немає рідніше"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі йдеться про почуття, спрямовані в минуле, та біль 
теперішнього. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73972  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондес Ліна В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями 
"Order of Happiness"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ордер (архітектура) щастя - простір підсвідомості, захований в нашому 
біологічному тілі. Відчуття щастя створює нервова система, передаючи 
імпульси в мозок. Це нейрон, що подає сигнал ЦНС та відповідає за всі 
позитивні емоції. Завдання проекту - створення мобільних кімнат на 
локаціях збройних конфліктів, що може привести, зокрема, до 
зупинення потоку біженців, міграційної кризи, стабілізації рівня життя 
населення, закінчення конфліктів, стабілізації політичних режимів в 
країнах, де мігрує населення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73973  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінець Василь Васильович, Дьогтєва Ірина Оксентіївна, Гижко 

Максим Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма перевірки доступу за методом 

Тюрінга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблене та реалізоване програмне забезпечення надає змогу 
проводити тест Тюрінга у зручній для користувача формі та з 
невеликими затратами часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73974  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінець Василь Васильович, Дьогтєва Ірина Оксентіївна, 
Павловський Павло Валерійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма від несанкціонованого доступу 
шляхом online авторизації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації доступу за допомогою online 
авторизації з метою збереження даних в конфіденційності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73975  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворенко Лідія Едуардівна, Щербина Валентина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру з 
ілюстраціями "Концептуальна модель функціонування авторської 
школи "Маріїнська гімназія ДоброТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Маріїнська гімназія ДоброТИ" - школа добра, родинного затишку, 
милосердя, партнерської співпраці кожної родини, педагогів, учнів. 
Діяльність навчального закладу спрямована на розвиток природних 
здібностей дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73976  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінець Василь Васильович, Дьогтєва Ірина Оксентіївна, 
Павловський Павло Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту від несанкціонованого 
доступу шляхом використання графічного тесту авторизації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма виступає як приклад систем захисту від несанкціонованого 
доступу з функцією розмежування доступу користувачів до 
інформаційної системи методом використання графічного тесту 
авторизації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73977  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Карпінець Василь Васильович, Дьогтєва 
Ірина Оксентіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту від статичного дослідження 
на основі методу обфускації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена програма-обфускатор ускладнює статичне дослідження 
програми, використовуючи символьну обфускацію. Дана програма 
виконує відкриття файлу з кодом програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73978  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крим Анатолій Ісаакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій "Передчуття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розповідає про незвичайне життя мешканців приморського 
містечка N, їхні долі та заплутані стосунки, зв'язок з морем, яке може 
одночасно бути джерелом натхнення та загрози.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73979  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сініцина Наталья (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Бесконечность. Часть первая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша частина цієї збірки вміщує в собі декілька оповідань. Перше має 
таку ж назву, як і сама збірка, і в ньому можна знайти, в першу чергу, 
мудрість, прагнення до вільного способу мисленя, перебуваючи у 
вічному пошуку істини.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73980  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАУ модудь "Автоматизована 
інформаційно-комунікаційна система "ЄДИНИЙ КАБІНЕТ 
МЕШКАНЦЯ" ("СКАУ модудь "Автоматизована інформаційно-
комунікаційна система "ЄКМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Автоматизована інформаційно-комунікаційна система "ЄДИНИЙ 
КАБІНЕТ МЕШКАНЦЯ" - це новий засіб взаємодії на основі 
активного використання інформаційно-комунікаційних технологій з 
метою підвищення ефективності надання державних та місцевих 
послуг, надання та отримання інформації, використання 
взаємоінтегрованих систем тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73981  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАУ модуль "Автоматизована аналітично-
комунікаційна система управління зверненнями громадян 
"ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР" з використанням додаткових 
модулів системи "User", "Communication", "Administration", 
"Database", "Visualization" ("ААКСУ ЗГ "ЕКЦ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це комплексна система управління зверненнями громадян, 
яка надає можливість жителям звернутись до органу влади будь-яким 
зручним засобом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73982  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СКАУ модуль "Автоматизована 
інформаційно-аналітична система "ЄДИНИЙ РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬ ТА 
ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" ("ЄР ЗОБКОМ В")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, 
оброблення, захисту, опублікування та надання інформації про 
нерухоме майно та земельні ділянки, у тому числі передані в оренду, 
лізинг, концесію або заставу комунальних підприємств, їх об'єднань, 
установ та організацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73983  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Шляхи вдосконалення кримінального законодавства України 
щодо відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Стаття присвячена питанням кримінально-правової охорони сфери 
банківської діяльності України. Надана кримінально-правова 
характеристика злочинам у сфері банківської діяльності й 
запропоновано криміналізувати окремі суспільно небезпечні діяння, що 
виникають в цій сфері. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73984  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганжа Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Варіанти зображень 
логотипів "Роял Хауз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли вісім малюнків, на кожному з яких міститься 
стилізоване зображення корони. Ряд малюнків, що увійшли до збірки, 
включають словосполучення: "House Management", "Royal Construct", 
"Royal Decor", "Royal Development", "Royal House", "Royal 
Management". Кожен з малюнків, що входять до збірки, може 
використовуватися окремо як логотип. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  73985  
 
Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таволжанський Ростислав Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Coral"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73986  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якобоскі Олена Володимирівна (Хелена Якобоскі, Helena Yacoboski)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга дитячих віршів "Щасливе дитинство. Мовою материнської 
любові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73987  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турбінський Артур Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сарочка..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73988  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турбінський Артур Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "По Карла Маркса..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73989  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебік Євген Валентинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Дизайн упаковки та елементів упаковки для харчових 
продуктів "Лапотуля, Лапотушка" ("Дизайн елементів упаковки 
"Лапотуля, Лапотушка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник творів містить варіанти художнього, кольорового виконання 
персонажів-малюків, логотипів та художніх написів Лапотуля, 
Лапотушка для етикеток та упаковок  харчових, кондитерських та 
інших виробів з зображенням головних персонажів-малюків.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73990  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожков Віктор Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Дизайн логотипів Віктора Рожкова" ("Логотипи VR")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Художньо-графічне виконання дизайнів логотипів "VRDesign", 
"VRGraphic" та "RIAXGROUP". Збірник творів створено та 
призначено для маркування товарів, які використовуються в 
рекламних проектах, в тому числі в мережі Інтернет. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73991  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачук Віктор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Військовий доктор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Студент-медик львівського університету Леонід Грибович, син 
полячки та українця, планував продовжити династію лікарів і ніколи 
не гадав що стане військовим лікарем в 14 дивізії СС "Галичина" та 
бійцем УПА. Війна і кохання сплутали його плани. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73992  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Володимир Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад збірки творів "Герберт Джордж Уеллс. Гонка між освітою і 
катастрофою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше здійснено переклад на українську мову публіцистичних творів 
педагогічного змісту видатного письменника і мислителя Герберта 
Джорджа Уеллса. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73993  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваній Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика дослідження показників формування 
професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного 
виховання та спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику відмінною особливістю якої є її застосування на 
обліку у підготовці студента професійної придатності до професійно-
педагогічної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73994  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орос Янош Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературно-письмових творів "Бизнес симуляция "Outsourced 
Manufacturing"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній збірці зібрані необхідні матеріали для проведення бізнес-
симуляції, а саме щоденники учасників, правила та загальний опис.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73995  
 

Дата реєстрації авторського права  29.09.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криськов Олег Дем'янович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Алгоритм проектування РТП з динамічною оцінкою 
технологічної собівартості на основі ITCR згідно ідеології Techpro"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується новий алгоритм побудови підсистеми САПР ТП 
проектування регламенту технологічного процесу (РТП) виготовлення 
деталей на металорізальному верстаті, який поєднує процес 
проектування РТП та динамічну економічну оцінку рішень, які 
приймає технолог в процесі проектування. Передбачається біжуча 
економічна оцінка (БЕО) переходів операцій та РТП в цілому та аналіз 
впливу ресурсів, плануємих в РТП до використання, на технологічну 
собівартість деталі на основі індекса технологічної собівартості. БЕО 
виконується як в процесі проектування операцій та переходів так і на 
момент закінчення проектування РТП з демонстрацією економічних 
показників у табличному та графічному видах з виводом проектної 
технологічної собівартості деталі. 
  

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору Алієв Октай Ага Керимович, Москальова Людмила Юріївна, 
Помиткін Едуард Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів) Навчальний посібник "Учебное пособие для 4 класса "ЧЕЛОВЕК. 
СЕМЬЯ. МИР"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору 3472  
 
Дата реєстрації договору                             04.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Помиткін Едуард Олександрович, Москальова Людмила Юріївна, 
Алієв Октай Ага Керимович - Благодійний фонд "Октая Алієва"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Добривечер Денис Миколайович, 
Король Андрій Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "B-TMS"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3473  
 
Дата реєстрації договору                             07.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-NEPS"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3474  
 
Дата реєстрації договору                                 07.07.2017 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Романяк Дмитро Орестович, 
Остропіцький Дмитро Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТЕ7Е"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3475  
 
Дата реєстрації договору                                07.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Романяк Дмитро Орестович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IPec32"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3476  
 
Дата реєстрації договору                                07.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Закусило Олександр 
Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МЕ7Е"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3477  
 
Дата реєстрації договору                                07.07.2017 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "B-TMS Commander"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3478  
 
Дата реєстрації договору                                07.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЗАХИЩЕНІ ТРАНЗАКЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Халецький Євгеній Валентинович, Подольський Ігор Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Legal alarm"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3479  
 
Дата реєстрації договору                                07.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Подольський Ігор Володимирович, Халецький Євгеній Валентинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тріобіт"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Маніло Андрій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Трупы в Доме профсоюзов. Одесса. 3 мая 2014 
года"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3480  
 
Дата реєстрації договору                                07.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Маніло Андрій Сергійович - Девін Лоренс Баттлей (Devin Lawrence 
Battley)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Легкоступ Вадим Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний комеплекс "БЕСТ БІД" ("BEST BID", "ББ") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3481  
 
Дата реєстрації договору                                18.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Легкоступ Вадим Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БЕСТ БІД"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Федотова Наталія Анатоліївна, 
Плакс Руслан Дмитрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Затвор 122 мм гаубиці Д-30"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3482  
 
Дата реєстрації договору                                18.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Плакс Руслан Дмитрович, Федотова Наталія Анатоліївна, Дерев'янчук 
Анатолій Йосипович - Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чижов Микита Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій випусків циклу аудіовізуальних творів - телевізійних 
програм "Орел и решка. Рай и Ад"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3483  
 
Дата реєстрації договору                                20.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чижов Микита Валерійович - Тінспіріт Венчерс ЛТД (TEENSPIRIT 
VENTURES LTD)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Синельников Євген Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій випусків циклу аудіовізуальних творів - телевізійних 
програм "Орел и решка. Перезагрузка"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3484  
 
Дата реєстрації договору                                20.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Синельников Євген Олександрович - Тінспіріт Венчерс ЛТД 
(TEENSPIRIT VENTURES LTD)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Артеменко Дмитро Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "КРЕСЛЕННЯ ПОСТОМАТІВ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Номер реєстрації договору  3485  
 
Дата реєстрації договору                                20.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Надійний магазин" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЬОРСТ ЛЕВЕЛ 
АУТСОРСІНГ ГРОУП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бонь Михайло Янович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Мечты Закарпатья"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3486  
 
Дата реєстрації договору                                20.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бонь Михайло Янович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОТНАР-М"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бонь Михайло Янович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Прелюдия Закарпатья"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  3487  
 
Дата реєстрації договору                                20.07.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Бонь Михайло Янович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КОТНАР-М"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гончаров Дмитро Вікторович, Дубін Данііл Ігорович, Єрмоленко 

Дмитро Олексійович, Котов Юрій Сергійович, Кошман Олександр 
Вікторович, Любченко Єлизавета Юріївна, Мозжакова Ольга 
Олександрівна, Романченко Костянтин Геннадійович, Сорокін Родіон 
Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "FACELET", версія 2.7" у вигляді онлайн-

сервісу"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3488  
 
Дата реєстрації договору                                21.07.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Гончаров Дмитро Вікторович, Фізична особа-

підприємець Кошман Олександр Вікторович, Фізична особа-підприємець 
Любченко Єлизавета Юріївна, Романченко Костянтин Геннадійович, 
Фізична особа-підприємець Сорокін Родіон Олександрович, Фізична особа-
підприємець Мозжакова Ольга Олександрівна, Фізична особа-підприємець 
Котов Юрій Сергійович, Фізична особа-підприємець Єрмоленко Дмитро 
Олексійович, Фізична особа-підприємець Дубін Даніїл Ігорович - Компания 
"GEORGESOFT OU"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Купол" / "Dome Adventure 
Quest"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3489  
 
Дата реєстрації договору                                21.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Власюк Олександр Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до аудіовізуального твору під робочою назвою "Пекельна 
хоругва, або Козацьке Різдво" ("Пекельна хоругва") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3490  
 
Дата реєстрації договору                                26.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Власюк Олександр Іванович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "2016"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ліфер Оксана Вячеславівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до аудіовізуального твору під робочою назвою "На нулі"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  3491  
 
Дата реєстрації договору                                26.07.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ліфер Оксана Вячеславівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "2016"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шафоренко Святослав Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LEGAL SUPPORT 24/7"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3492  
 
Дата реєстрації договору                                09.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шафоренко Святослав Юрійович - Адвокатське об'єднання 
"Юридична компанія Легал Суппорт Груп"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Науринський Володимир Андрійович, Дем'яненко Ольга 

Станіславівна, Бучацький Олександр Віталійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕМСІМЕД"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3493  
 
Дата реєстрації договору                                09.08.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "МАКРОХІМ" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "АЛТ Україна ЛТД"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Лаптєв Олександр Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень до комп'ютерної гри "Sing on"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3494  
 
Дата реєстрації договору                                11.08.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Лаптєв Олександр Євгенович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ІНДЖОЙ ГЕЙМС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лаптєв Олександр Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Sing on"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3495  
 
Дата реєстрації договору                                11.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лаптєв Олександр Євгенович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНДЖОЙ ГЕЙМС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кочевих Вадим Володимирович, Андрусенко Андрій Олександрович, 
Кочевих Єлізавета Сергіївна, Севрук Андрій Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SMARTBUS"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3496  
 
Дата реєстрації договору                                17.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Севрук Андрій Анатолійович, Кочевих Єлізавета Сергіївна, 
Андрусенко Андрій Олександрович, Кочевих Вадим Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІ ІННОВАЦІЇ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Добронравін Юрій Володимирович, Жемейцев Сергій Геннадійович, 
Прудніков Олександр Євгенович, Тоцький Ігор Олександрович, 
Шеверницький Володимир Володимирович, Сперанський Максим 
Андрійович, Єлінський Антон Олександрович, Бондаренко Олег 
Олександрович, Морозова Дарія Денисівна, Довбня Олександр 
Миколайович, Шишко Антон Миколайович, Діброва Євген 
Вікторович, Турський Стефан Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Кропива" ("ПК 
"Кропива") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3497  
 
Дата реєстрації договору                                19.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Турський Стефан Васильович, Діброва Євген Вікторович, Шишко 
Антон Миколайович, Довбня Олександр Миколайович, Морозова 
Дарія Денисівна, Бондаренко Олег Олександрович, Єлінський Антон 
Олександрович, Сперанський Максим Андрійович, Шеверницький 
Володимир Володимирович, Тоцький Ігор Олександрович, Прудніков 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

504 

Олександр Євгенович, Жемейцев Сергій Геннадійович, Добронравін 
Юрій Володимирович - Добронравін Юрій Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Генсеровський Едуард Валерійович, Бакай Віктор Анатолійович, 
Стельмах Олександр Григорович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для пристрою 
неінвазивного аналізу формули крові АМП"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3498  
 
Дата реєстрації договору                                19.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Стельмах Олександр Григорович, Бакай Віктор Анатолійович, 
Генсеровський Едуард Валерійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Біопромінь"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакрев Петро Георгійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ekta Mobile ХL" ("Ekta ХL") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3499  
 
Дата реєстрації договору                                22.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Бакрев Петро Георгійович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕКТА СЕРВІС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакрев Петро Георгійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ekta Mobile L" ("Ekta L") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3500  
 
Дата реєстрації договору                                22.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Бакрев Петро Георгійович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕКТА СЕРВІС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Король Тимур Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Душевой уголок тм ODA 90×90"; 

твір науково-технічного характеру "Душевой уголок тм ODA 80×80"; 

твір науково-технічного характеру "Штора на ванную "ОDA" 1700 
мм"; твір науково-технічного характеру "Штора на ванную "ОDA" 
1500 мм"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 

Номер реєстрації договору  3501  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Король Тимур Володимирович - Кур'яков Олександр Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бєлуха Світлана Василівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Авторська модель - "Школа успіху Світлани Бєлухи" ("Школа успіху 
Світлани Бєлухи") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3502  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бєлуха Світлана Василівна - Лисичанська багатопрофільна гімназія 
Лисичанської міської ради Луганської області  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тополь Ігор Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТRICKY ФК"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3503  
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Дата реєстрації договору                                28.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Тополь Ігор Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ КОНСАЛТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тополь Ігор Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТRICKY Страхова компанія"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3504  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Тополь Ігор Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ КОНСАЛТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тополь Ігор Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТRICKY Банк"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3505  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Тополь Ігор Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ КОНСАЛТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тополь Ігор Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ТRICKY Ломбард"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3506  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2017 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Тополь Ігор Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КРЕАТИВ КОНСАЛТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Березницький Віталій Якович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Настольная игра "Корпоративный турнир 
"FarmaProfi"; твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення 
"FarmaProfi"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  3507  
 
Дата реєстрації договору                                29.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Березницький Віталій Якович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФАРТОП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ксікевич Людмила Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FrontOfice: Провізор (Visual FoxPro 9.0)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3508  
 
Дата реєстрації договору                                29.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ксікевич Людмила Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФАРТОП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Паніматченко Андрій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Казначейство - програма "ЗАЯВКИ"; 
комп'ютерна програма "Структура зберігання, обробки і відображення 
даних - OLAP Куби"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3509  
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Дата реєстрації договору                                29.08.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Паніматченко Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФАРТОП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Мінченко Руслан Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "1с 8.2: УПП - Товародвижение"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3510  
 
Дата реєстрації договору                                29.08.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Мінченко Руслан Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ФАРТОП"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Влах Віталій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для синтезу розклинювальних 

механізмів штанцювальних пресів" ("SynthesisApp") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3511  
 
Дата реєстрації договору                                30.08.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Влах Віталій Вікторович - Українська академія друкарства 

Міністерства освіти і науки України  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Влах Віталій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для синтезу та аналізу механізму 
штанцювального пресу" ("Die-Cutting") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3512  
 
Дата реєстрації договору                                30.08.2017 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Влах Віталій Вікторович - Українська академія друкарства 
Міністерства освіти і науки України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткачук Ірина Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Авторська модель - "ШКОЛА ЗРОСТАННЯ УСПІШНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ" Броварського навчально-виховного об'єднання 
Броварської міської ради Київської області" ("ШКОЛА ЗРОСТАННЯ 
УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ" Броварського навчально-виховного 
об'єднання Броварської міської ради Київської області") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3513  
 
Дата реєстрації договору                                01.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ткачук Ірина Олександрівна - Броварське навчально-виховне 
об'єднання Броварської міської ради Київської області (БНВО), 
експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Балакір Дмитро Олександрович (Hardy Boy)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "К Черту Любовь (Hardy Boy Remix)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  3514  
 
Дата реєстрації договору                                01.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Балакір Дмитро Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнатковський Богдан Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "tender.udi.global"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3515  
 
Дата реєстрації договору                                04.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гнатковський Богдан Юрійович - Кізима Дмитро Миколайович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнатковський Богдан Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "basters.global"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3516  
 
Дата реєстрації договору                                04.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гнатковський Богдан Юрійович - Кізима Дмитро Миколайович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнатковський Богдан Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Rieltor.WORK"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3517  
 
Дата реєстрації договору                                04.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гнатковський Богдан Юрійович - Кізима Дмитро Миколайович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнатковський Богдан Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "udi.global"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3518  
 
Дата реєстрації договору                                04.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гнатковський Богдан Юрійович - Кізима Дмитро Миколайович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Новоселецький Ігор Миколайович, Стародубов Вадим Володимирович 
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Довідник "Бюллетень автотовароведа"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  3519  
 
Дата реєстрації договору                                04.09.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Новоселецький Ігор Миколайович, Стародубов Вадим Володимирович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
обчислювальний центр Союзу експертів України"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Благодаренко Олександр Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна онлайн гра "UNKNOWN 

GUARDIANS"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3520  
 
Дата реєстрації договору                                04.09.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Благодаренко Олександр Миколайович - Uni-Bit Studio Inc.  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шаблевський Артур Анатолійович, Сусь Андрій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Vi-Site"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3521  
 
Дата реєстрації договору                                04.09.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЗАВІ-1" - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ВІЗАВІ СОЛЮШНЗ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кобцев Ігор Олегович, Тютюнник Євген Леонідович, Панфілов Антон 
Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кліп "Між Світами"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3522  
 
Дата реєстрації договору                                04.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген Леонідович - Кобцев 
Ігор Олегович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сушильнікова Поліна Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "ХОХЛУШКА"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3523  
 
Дата реєстрації договору                                07.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сушильнікова Поліна Сергіївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЮНАЙТЕД АЛКО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Щупель Роман Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт Doc Helper "Рабочее 
место врача"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3524  
 
Дата реєстрації договору                                12.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕТ Холдінг" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСКАД МЕДІКАЛ 
РЕГІОНИ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лихогуб Віталій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "СЛVЛ"; Малюнок "Логотип "Діамант 13"; 
Письмовий твір технічного характеру "Сертифікат "CERTIFICATE 
"DIAMANT 13 jewelry factory"; Малюнок "Логотип "DIAMANT 13 
jewelry factory"; Малюнок "Логотип "DIAMOND"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3525  
 
Дата реєстрації договору                                14.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лихогуб Віталій Сергійович - Лихогуб Ірина Миколаївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пузанов Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TenderPartner"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3526  
 
Дата реєстрації договору                                18.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пузанов Андрій Володимирович - Загуменна Ірина Вікторівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Добронравін Юрій Володимирович, Жемейцев Сергій Геннадійович, 
Прудніков Олександр Євгенович, Сперанський Максим Андрійович, 
Єлінський Антон Олександрович, Тоцький Ігор Олександрович, 
Шеверницький Володимир Володимирович, Діброва Євген Вікторович, 
Турський Стефан Васильович, Довбня Олександр Миколайович, 
Шишко Антон Миколайович, Бондаренко Олег Олександрович, 
Морозова Дарія Денисівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмних засобів "Кропива" 
("ПК "Кропива") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3527  
 
Дата реєстрації договору                                18.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Добронравін Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське Бюро "Логіка"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бакрев Петро Георгійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ekta Mobile S" ("Ekta S") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3528  
 
Дата реєстрації договору                                18.09.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Бакрев Петро Георгійович - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЕКТА СЕРВІС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бакрев Петро Георгійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ekta Mobile M" ("Ekta M") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3529  
 
Дата реєстрації договору                                18.09.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Бакрев Петро Георгійович - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЕКТА СЕРВІС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору   
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Оновлена Донеччина"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  3530  
 
Дата реєстрації договору                                18.09.2017 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Кузан Олег Омелянович - Жебрівський Павло Іванович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пилипенко Павло Геннадійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база місць зберігання аграрних продуктів 
AGRI"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3531  
 
Дата реєстрації договору                                18.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пилипенко Павло Геннадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АГРІ ТЕХНОЛОДЖІС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зажитько Сергій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Концепція Міжнародного фестивалю "Київські музичні 
прем'єри"  

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

Номер реєстрації договору  3532  
 
Дата реєстрації договору                                18.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Зажитько Сергій Іванович - Київська організація Національної спілки 
композиторів України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романенко Віктор Станіславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервис формирования электронных 
документов. Service For Filing Electronic Documents" ("Docs") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3533  
 
Дата реєстрації договору                                18.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Романенко Віктор Станіславович - Корчевський Дмитро 

Олександрович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Легкоступ Вадим Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Електронна торгова 
система Української Міжрегіональної Товарної Біржі 
"ВІДРОДЖЕННЯ" щодо реалізації активів банків Фонда 
Гарантування Вкладів Фізичних Осіб" ("ЕТС УМТБ ВІДРОДЖЕННЯ 
ФГВФО") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3534  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Легкоступ Вадим Анатолійович - Українська міжрегіональна товарна 
біржа "ВІДРОДЖЕННЯ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романенко Віктор Станіславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервис для проверки подлинности дипломов 
выпускников, Service For The Graduates' Diploma Genuineness Check" 
("Диплома") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3535  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Романенко Віктор Станіславович - Корчевський Дмитро 
Олександрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романенко Віктор Станіславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dashboard для директора. Dashboard For 
Director" ("Дашборд") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3536  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Романенко Віктор Станіславович - Корчевський Дмитро 
Олександрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романенко Віктор Станіславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Портфолио выпускников. Graduates' 
Portfolio" ("Финал. Final") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3537  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Романенко Віктор Станіславович - Корчевський Дмитро 
Олександрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вовк Артем Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Online-дневник для студента, Online Diarу For 
A Student" ("Майстат.Mystat") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3538  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Вовк Артем Миколайович - Корчевський Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вовк Артем Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система для итогового и промежуточного 
тестирования знаний студентов. System For Final And Intermediate 
Testing Of Students' Knowledge" ("Система тестирования. System For 
Testing") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3539  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Вовк Артем Миколайович - Корчевський Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вовк Артем Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервис для проведения вступительного 
собеседования. Service For Conducting An Entrance Interview" 
("Welcome") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3540  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Вовк Артем Миколайович - Корчевський Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вовк Артем Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Электронный журнал для преподавателей. 
Logbook For Teachers" ("Логбук для преподавателей") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3541  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Вовк Артем Миколайович - Корчевський Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Старіна Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервис регистрации и записи телефонных 
звонков. Service For Registration And Record Of Phone Calls" 
("Колс.Calls") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3542  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Старіна Сергій Олександрович - Корчевський Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Старіна Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Статистика продаж. Sales Statistics"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3543  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Старіна Сергій Олександрович - Корчевський Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Старіна Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CRM - система для построения 
взаимоотношений с клиентами. CRM System For Building Clients 
Relationships" ("CRM" ) 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3544  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Старіна Сергій Олександрович - Корчевський Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Путря Дмитро Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервис для организации учебного процесса. 
Service For Arrangement Of Educational Process" ("Админлогбук") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3545  
 
Дата реєстрації договору                                20.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Путря Дмитро Сергійович - Корчевський Дмитро Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3546  
 
Дата реєстрації договору                                25.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинський Денис Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3547  
 
Дата реєстрації договору                                25.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рибчинський Денис Юрійович - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва: "Оригінал-макети малюнку для 
картонного пакування "ROSHEN", на 32, 24, 16 та 10 цукерок"; 
"Оригінал-макети малюнку для етикеток пористого шоколаду 
"Рошен": екстрачорний, білий та темний молочний"; "Оригінал-
макети малюнку для етикеток "Grand-Prix" крем з горіхом та дабл-
крем з горіхом (зміна розмірів та зображення)"; "Оригінал-макет 
малюнку для етикетки "Джеллі"; "Оригінал-макет малюнку для 
етикетки "Citrus Juice"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3548  
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Дата реєстрації договору                                25.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибчинська Наталя Валеріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3549  
 
Дата реєстрації договору                                25.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рибчинська Наталя Валеріївна - Дочірнє підприємство "Кондитерська 
корпорація "РОШЕН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Анестіаді Валерій Георгійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оплаты проезда в общественном 
транспорте города Одессы "СОПОТО"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3550  
 
Дата реєстрації договору                                25.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Анестіаді Валерій Георгійович, Ткач Костянтин Іванович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ГЕРЦ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Федотова Наталія Анатоліївна, Баранова Ірина Володимирівна, 
Криштоп Максим Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний посібник "Електронний навчальний засіб з вивчення 
програмного продукту Autodesk 3ds Max"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3551  
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Дата реєстрації договору                                25.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Криштоп Максим Олександрович, Баранова Ірина Володимирівна, 
Федотова Наталія Анатоліївна - Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трофименко Павло Євгенович, Латін Сергій Петрович, Мисенко 
Володимир Володимирович, Сердюк Віктор Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунки під час вибору та підготовки 
закритої вогневої позиції артилерійських підрозділів"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3552  
 
Дата реєстрації договору                                25.09.2017 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сердюк Віктор Васильович, Мисенко Володимир Володимирович, 
Латін Сергій Петрович, Трофименко Павло Євгенович - Сумський 
державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Маляр Олександр Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Скульптурне погруддя Степана 
Бандери"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3553  
 
Дата реєстрації договору                                26.09.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Маляр Олександр Сергійович - Завірохін Віталій Іванович  
  
 
 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 
Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво          
№ 1/2003 від 
08.07.2003 
 

Всеукраїнське об'єднання 
суб'єктів авторських і 
суміжних прав "Оберіг"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів               
авторського права, виконавців, 
виробників фонограм, виробників 
відеограм 

вул. Пушкінська, 
32, м. Київ, 
01004 
 

Свідоцтво             
№ 3/2003 від 
22.08.2003 
 

Державна організація 
"Українське агентство з авто-
рських та суміжних прав"  

Управління на колективній             
основі майновими правами суб'єктів 
авторського права і суміжних прав 
(переважно здійснює управління 
майновими правами суб'єктів              
авторського права) 

вул. Б. Хмель-
ницького, 41-а, 
м. Київ, 01030 

Свідоцтво              
№ 4/2003 від 
22.08.2003 
 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний альянс" 

Управління на колективній              
основі майновими правами суб'єктів    
авторського права і суміжних прав 

вул. Січових 
Стрільців, 1-5, 
оф. 614, м. Київ, 
04053 

Свідоцтво           
№ 5/2003 від 
22.08.2003 

Об'єднання підприємств 
"Українська ліга музичних 
прав" 

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і суміжних прав 

вул. Шовкович-
на, 10, офіс 28, 
м. Київ, 01021 

Свідоцтво               
№ 7/2005 від 
26.01.2005 

Асоціація "Дім авторів музики 
в Україні"  

Управління на колективній          
основі майновими правами           
суб'єктів авторського права 

вул. Шовкович-
на, 10, оф. 28,         
м. Київ, 01021  

Свідоцтво               
№ 9/2005 від 
12.08.2005 
 

Всеукраїнська громадська 
організація "Автор" 

Управління на колективній основі 
майновими правами авторів музич-
них, літературних, музично-драма-
тичних творів образотворчого мис-
тецтва та інших, відповідно до пере-
даних в управління прав 

вул. Саксагансь-
кого, 6, оф. 110, 
м. Київ, 01033 

Свідоцтво               
№ 10/2006 від 
10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 
відеограм і фонограм"  

Управління на колективній основі 
майновими правами виробників 
відеограм, виробників фонограм 

вул. Половецька, 
2/24-а, м. Київ, 
04107 

Свідоцтво            
№ 12/2007 від 
01.03.2007 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство з авторських та 
суміжних прав"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права, виконавців, 
виробників фонограм, виробників 
відеограм 

вул. Михайла 
Грушевського, 
28/2, м. Київ, 
01021 

Свідоцтво             
№ 14/2008 від 
01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство Авторських Прав"  

Колективне управління майновими 
правами суб'єктів авторського права 
та суміжних прав  

вул. Дніпровська 
Набережна, 26-Ж, 
оф. 5, м. Київ, 
02132 

Свідоцтво          
№ 15/2009 від 
10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 
організація "Агентство      
охорони прав виконавців" 

Управління на колективній основі 
майновими правами виконавців 

вул. М. Залки, 
буд. 10Б, кв. 64, 
м. Київ, 04211 

Свідоцтво           
№ 18/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
"Організація колективного 
управління авторськими та 
суміжними правами"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і (або) суміжних 
прав 

вул. Євгена 
Сверстюка,        
буд. 23, офіс 916,  
м. Київ, 02002 

Свідоцтво            
№ 15/2010 від 
13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "СІНЕМА"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і суміжних прав в 
аудіовізуальній сфері 

вул. Саксагансь-
кого, 6, кім. 306, 
м. Київ, 01033 
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Номер свідоцтва, 
 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво            
№ 16/2010 від 
24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "Скарбниця 
авторів музики"  

Управління на колективній основі 
майновими правами авторів і 
виконавців 

бул. Шевченка, 
54/1, 7 поверх,  
м. Київ, 01032 

Свідоцтво               
№ 17/2010 від 
24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнська 
Ліга Авторів"  

Управління на колективній основі 
майновими правами авторів, 
виконавців та їх спадкоємців 

вул. Солом'янсь-
ка,1, оф. 802-803,   
м. Київ, 03035 

Свідоцтво               
№ 19/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
"Українська ліга авторських і 
суміжних прав"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і (або) суміжних 
прав 

вул. Євгена 
Сверстюка,            
буд. 23, офіс 1016,   
м. Київ, 02002 

Свідоцтво               
№ 20/2012 від 
26.04.2012 

Спілка об'єднань громадян 
"Асоціація з управління 
аудіовізуальними правами 
"АРМА-Україна"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і суміжних прав в 
аудіовізуальній сфері 

вул. Артема,  
буд. 37-41,              
7-й поверх, к. 1а, 
м. Київ, 04053 

Свідоцтво               
№ 23/2015 від 
30.06.2015  

Громадська організація 
"Організація збору, розподілу 
та колективного управління 
суміжними правами в 
Україні" 

Управління на колективній основі 
всіма категоріями майнових прав 

вул. Єлизавети 
Чавдар, 2,          
оф. 199, м. Київ, 
02140 

Свідоцтво           
№ 24/2015 від 
03.09.2015  

Громадська організація 
"Український авторський 
сервіс" 

Управління на колективній основі 
всіма категоріями майнових прав 
суб'єктів авторського права і 
суміжних прав 

вул. Харківське 
шосе, буд. 201-
203, корпус А, 
офіс 20,             
м. Київ, 02121 

Свідоцтво               
№ 21/2014 від 
08.08.2014 

Всеукраїнська громадська 
організація "Менеджмент 
інтелектуальної власності"  

Управління всіма категоріями май-
нових прав суб'єктів авторського 
права 

вул. Шараневи-
ча, 9, м. Львів, 
79018 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 
Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 
організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво  
№ 6/УО від 
02.04.2009 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний альянс" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання фонограм, відеограм, опубліко-
ваних з комерційною метою, та зафік-
сованих у них виконань шляхом їх: 
публічного сповіщення, в ефір; 
публічного сповіщення, по проводах (че-
рез кабель) відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 18.01.2003 р. 
№ 71 "Про затвердження розміру вина-
городи (роялті) за використання опуб-
лікованих з комерційною метою фоно-
грам і відеограм та порядку її виплати",  
та контроль за правомірним викорис-
танням таких фонограм, відеограм і 
зафіксованих у них виконань. 

вул. Січових 
Стрільців, 1-5,       
оф. 614, м. Київ, 
04053 

Свідоцтво № 4 
 від 24.03.2008 
 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство з авторських та 
суміжних прав" 

Уповноважена здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання опублікованих з комерційною ме-
тою фонограм, відеограм: 
комерційне використання зафіксованих 
у фонограмах і (або) відеограмах ви-
конань, публічне виконання опубліко-
ваних з комерційною метою фонограм 
та їх примірників, публічна демон-
страція опублікованих з комерційною 
метою відеограм та їх примірників у 
місцях з платним, безплатним входом; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафі-
ксованих у фонограмах виконань, а 
також безпосередньо фонограм, опуб-
лікованих з комерційною метою, та їх 
примірників у передачах ефірного і (або) 
супутникового радіомовлення; 
публічне сповіщення та ретрансляція (по-
вторне публічне сповіщення) зафіксо-
ваних у фонограмах і (або) відеограмах 
виконань, а також безпосередньо фо-
нограм і (або) відеограм, опублікованих 
з комерційною метою, та їх примірни-
ків у передачах ефірного і (або) супу-
тникового телебачення, кабельного ра-
діомовлення і (або) телебачення чи че-
рез мережу Інтернет у порядку, визна-
ченому в постанові Кабінету Міністрів 
України від 18.01.2003 р. № 71 "Про 

вул. Михайла 
Грушевського, 
28/2, м. Київ, 
01021 
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Номер свідоцтва, 
дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 
організації 

Місцезнаходження 

 

затвердження розміру винагороди (ро-
ялті) за використання опублікованих з 
комерційною метою фонограм і відео-
грам та порядку її виплати",  
та контроль за правомірним викорис-
танням таких фонограм (відеограм). 

Свідоцтво № 1 
від 31.07.2003  
 

Всеукраїнське об'єднання 
суб'єктів авторських прав і 
суміжних прав "Оберіг" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання опублікованих з комерційною ме-
тою фонограм і відеограм: 
комерційне використання зафіксова-
них у фонограмах і (або) відеограмах 
виконань, публічне виконання опублі-
кованих з комерційною метою фоно-
грам та їх примірників, публічна де-
монстрація опублікованих з комерцій-
ною метою відеограм та їх примірни-
ків у місцях з платним, безплатним вхо-
дом; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафі-
ксованих у фонограмах виконань, а та-
кож безпосередньо фонограм, опубліко-
ваних з комерційною метою, та їх при-
мірників у передачах ефірного і (або) 
супутникового радіомовлення; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафі-
ксованих у фонограмах і (або) відеог-
рамах виконань, а також безпосеред-
ньо фонограмі (або) відеограм, опуб-
лікованих з комерційною метою, та їх 
примірників у передачах ефірного і 
(або) супутникового телебачення, ка-
бельного радіомовлення і (або) теле-
бачення чи через мережу Інтернет у 
порядку, визначеному в постанові Ка-
бінету Міністрів України від 18.01.2003 р.   
№ 71 "Про затвердження розміру ви-
нагороди (роялті) за використання опу-
блікованих з комерційною метою фо-
нограм і відеограм та порядку її ви-
плати", та контроль за правомірним 
використанням таких фонограм (відео-
грам). 

вул. Пушкінська, 
32, м. Київ, 01004 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 
Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої 

організації 
Місцезнаходження 

Свідоцтво № 2/У 
від 20.12.2007 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний  
альянс" 

Уповноважена здійснювати збиран-
ня і розподіл між суб'єктами авторсь-
кого права і (або) суміжних прав кош-
тів від відрахувань (відсотків) вироб-
никами та імпортерами обладнання і 
матеріальних носіїв, із застосуван-
ням яких у домашніх умовах можна здій-
снити відтворення творів і виконань, 
зафіксованих у фонограмах і (або) ві-
деограмах відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 27 чер-
вня 2003 року № 992 "Про розмір від-
рахувань виробниками та імпортера-
ми обладнання і матеріальних носіїв, 
із застосуванням яких у домашніх умо-
вах можна здійснити відтворення тво-
рів і виконань, зафіксованих у фоно-
грамах і (або) відеограмах". 

вул. Січових 
Стрільців, 1-5,        
оф. 614, м. Київ, 
04053 

Свідоцтво № 3/У 
від 29.12.2014 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати збиран-
ня і розподіл між суб'єктами автор-
ського права і (або) суміжних прав 
коштів від відрахувань (відсотків) ви-
робниками та імпортерами обладнання 
і матеріальних носіїв, із застосуван-
ням яких у домашніх умовах можна 
здійснити відтворення творів і вико-
нань, зафіксованих у фонограмах і (або) 
відеограмах відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 
червня 2003 року № 992 "Про розмір 
відрахувань виробниками та імпор-
терами обладнання і матеріальних но-
сіїв, із застосуванням яких у домаш-
ніх умовах можна здійснити відтво-
рення творів і виконань, зафіксованих 
у фонограмах і (або) відеограмах". 

вул. Дніпровська 
Набережна, 26-Ж, 
оф. 5, м. Київ, 
02132 

 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

72801, 72928, 73087, 73088, 73089, 73266, 73454, 73566, 73590, 73673, 73847, 73940, 
73941, 73942, 73943, 73944 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

72717, 72998, 73415, 73545 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

73679, 73736 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

72710, 72750, 72751, 72752, 72753, 72754, 72755, 72763, 72767, 72822, 72827, 72831, 
72848, 72849, 72870, 72871, 72900, 72901, 72902, 72919, 72932, 72933, 72965, 72985, 
72990, 72999, 73000, 73016, 73058, 73064, 73075, 73106, 73175, 73179, 73189, 73190, 
73266, 73300, 73323, 73363, 73396, 73427, 73436, 73437, 73463, 73490, 73504, 73506, 
73524, 73532, 73543, 73563, 73564, 73569, 73612, 73622, 73647, 73655, 73656, 73657, 
73663, 73670, 73676, 73710, 73733, 73734, 73735, 73742, 73765, 73803, 73823, 73865, 
73895, 73896, 73898, 73909, 73961, 73962, 73972 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

72689, 72690, 72691, 72692, 72693, 72694, 72695, 72696, 72697, 72698, 72707, 72708, 
72709, 72718, 72723, 72738, 72747, 72748, 72758, 72760, 72771, 72772, 72773, 72774, 
72775, 72776, 72777, 72778, 72779, 72780, 72781, 72782, 72783, 72784, 72817, 72818, 
72820, 72821, 72832, 72837, 72838, 72861, 72865, 72868, 72872, 72905, 72907, 72908, 
72909, 72915, 72926, 72931, 72944, 72960, 72961, 72964, 72966, 72967, 72968, 72969, 
72970, 72971, 72977, 72980, 72981, 72986, 72987, 73006, 73040, 73041, 73057, 73062, 
73063, 73068, 73069, 73070, 73073, 73079, 73080, 73090, 73091, 73098, 73111, 73129, 
73150, 73151, 73152, 73153, 73204, 73224, 73250, 73254, 73255, 73256, 73257, 73258, 
73272, 73281, 73284, 73285, 73286, 73287, 73288, 73295, 73320, 73373, 73391, 73420, 
73422, 73425, 73432, 73433, 73442, 73458, 73463, 73469, 73472, 73482, 73486, 73512, 
73522, 73527, 73530, 73533, 73549, 73552, 73553, 73565, 73568, 73587, 73588, 73591, 
73606, 73607, 73611, 73614, 73615, 73616, 73629, 73634, 73641, 73642, 73654, 73658, 
73687, 73693, 73694, 73703, 73713, 73714, 73717, 73722, 73724, 73730, 73731, 73743, 
73744, 73745, 73755, 73762, 73767, 73770, 73797, 73798, 73801, 73804, 73805, 73809, 
73810, 73838, 73845, 73851, 73852, 73853, 73854, 73855, 73857, 73867, 73872, 73873, 
73885, 73889, 73897, 73930, 73964, 73973, 73974, 73976, 73977, 73980, 73981, 73982 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

72902, 73736 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

73680, 73681, 73773 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

72702, 72703, 72711, 72712, 72713, 72716, 72722, 72744, 72745, 72752, 72756, 72761, 
72762, 72767, 72769, 72798, 72799, 72800, 72803, 72804, 72805, 72806, 72807, 72808, 
72809, 72810, 72814, 72815, 72816, 72826, 72828, 72829, 72835, 72836, 72843, 72846, 
72873, 72874, 72878, 72879, 72891, 72900, 72901, 72902, 72917, 72932, 72933, 72934, 
72940, 72953, 72963, 72974, 72984, 72995, 72996, 73018, 73031, 73032, 73034, 73035, 
73037, 73051, 73052, 73053, 73054, 73059, 73064, 73065, 73071, 73072, 73105, 73112, 
73178, 73179, 73180, 73220, 73227, 73228, 73230, 73234, 73242, 73247, 73248, 73249, 
73276, 73277, 73279, 73296, 73314, 73323, 73335, 73364, 73365, 73366, 73367, 73368, 
73369, 73370, 73371, 73396, 73398, 73399, 73400, 73401, 73402, 73403, 73412, 73441, 
73461, 73462, 73463, 73478, 73500, 73501, 73502, 73503, 73513, 73514, 73515, 73516, 
73524, 73532, 73535, 73543, 73550, 73559, 73560, 73561, 73562, 73564, 73569, 73573, 
73581, 73597, 73612, 73613, 73646, 73649, 73659, 73661, 73662, 73664, 73665, 73666, 
73667, 73668, 73669, 73670, 73671, 73677, 73683, 73684, 73686, 73692, 73698, 73700, 
73704, 73710, 73716, 73728, 73746, 73750, 73751, 73758, 73760, 73761, 73763, 73764, 
73765, 73768, 73773, 73774, 73802, 73803, 73825, 73859, 73860, 73863, 73868, 73878, 
73906, 73910, 73912, 73913, 73914, 73917, 73934, 73960, 73967, 73975, 73978, 73979, 
73994 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

73115, 73595, 73759, 73886, 73907 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

72715, 72737, 72739, 72740, 72741, 72816, 72819, 72916, 73008, 73147, 73239, 73263, 
73279, 73326, 73327, 73349, 73479, 73480, 73481, 73544, 73589, 73593, 73594, 73596, 
73608, 73632, 73712, 73779, 73780, 73781, 73782, 73796, 73837, 73848, 73986 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

72914, 73037, 73067, 73093, 73101, 73316, 73317, 73333, 73338, 73609, 73707, 73865 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

73449 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

72972, 72973, 72975, 72976, 72978, 72979, 72982, 73055, 73092, 73146, 73303, 73341, 
73374, 73375, 73376, 73377, 73378, 73379, 73380, 73384, 73385, 73426, 73455, 73536, 
73537, 73563, 73599, 73715, 73721, 73725, 73740, 73741, 73778, 73857, 73916, 73918 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

73176 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

73351, 73352, 73561 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

72734, 72827, 72965, 72999, 73339, 73357, 73359, 73436, 73437, 73484, 73498, 73507, 
73508, 73509, 73510, 73647, 73663, 73771, 73800, 73898, 73936 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

72735, 73321, 73322, 73358, 73869, 73891, 73892, 73932 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

73720 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

72822, 72848, 72849, 73058, 73075, 73148, 73676, 73896 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

72699, 72700, 72706, 72721, 72727, 72728, 72729, 72730, 72731, 72732, 72733, 72742, 
72743, 72746, 72749, 72750, 72751, 72753, 72754, 72755, 72759, 72763, 72764, 72765, 
72812, 72813, 72825, 72831, 72839, 72840, 72841, 72842, 72855, 72856, 72857, 72858, 
72859, 72860, 72870, 72871, 72877, 72882, 72883, 72897, 72898, 72919, 72920, 72921, 
72923, 72924, 72930, 72935, 72936, 72942, 72943, 72962, 72983, 72985, 72990, 72991, 
72992, 72993, 72994, 72997, 73001, 73005, 73013, 73019, 73025, 73039, 73042, 73044, 
73045, 73046, 73047, 73048, 73049, 73050, 73056, 73060, 73061, 73066, 73076, 73077, 
73094, 73095, 73096, 73097, 73098, 73099, 73100, 73102, 73103, 73104, 73106, 73133, 
73134, 73141, 73142, 73143, 73144, 73145, 73162, 73163, 73164, 73165, 73166, 73167, 
73168, 73169, 73170, 73173, 73174, 73175, 73181, 73182, 73189, 73190, 73193, 73205, 
73218, 73221, 73222, 73223, 73261, 73266, 73267, 73268, 73273, 73274, 73275, 73290, 
73291, 73292, 73293, 73294, 73300, 73324, 73340, 73356, 73360, 73363, 73386, 73387, 
73388, 73389, 73390, 73392, 73393, 73395, 73397, 73413, 73417, 73418, 73419, 73427, 
73428, 73430, 73431, 73434, 73435, 73438, 73439, 73440, 73444, 73448, 73464, 73470, 
73487, 73488, 73489, 73490, 73491, 73492, 73493, 73494, 73495, 73496, 73504, 73505, 
73506, 73511, 73517, 73518, 73519, 73520, 73521, 73525, 73542, 73557, 73567, 73570, 
73576, 73578, 73582, 73584, 73585, 73586, 73604, 73628, 73631, 73644, 73655, 73656, 
73657, 73660, 73675, 73682, 73688, 73689, 73711, 73721, 73723, 73727, 73729, 73733, 
73734, 73735, 73742, 73752, 73769, 73806, 73812, 73814, 73815, 73816, 73817, 73823, 
73828, 73829, 73833, 73844, 73864, 73876, 73887, 73888, 73890, 73900, 73901, 73902, 
73903, 73904, 73905, 73908, 73909, 73919, 73920, 73921, 73922, 73923, 73924, 73925, 
73926, 73927, 73928, 73935, 73938, 73962, 73983, 73993, 73995 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

72736, 73135, 73136, 73139, 73140, 73270, 73894, 73895, 73929, 73963, 73972 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

73137, 73807 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

73317, 73856 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

73342, 73622, 73834, 73858 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

73138, 73471 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

72724, 73361 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

72904, 72922, 73231, 73846 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

72706, 73004, 73016, 73381, 73382, 73383, 73394, 73600, 73601, 73602, 73603 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

72893, 73961 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

72705, 72725, 72726, 72833, 72847, 72876, 72910, 72913, 73000, 73003, 73017, 73021, 
73078, 73122, 73154, 73155, 73156, 73157, 73158, 73159, 73160, 73161, 73184, 73185, 
73186, 73243, 73244, 73245, 73282, 73283, 73319, 73328, 73329, 73332, 73355, 73414, 
73446, 73456, 73473, 73485, 73598, 73605, 73610, 73625, 73626, 73627, 73690, 73696, 
73706, 73708, 73709, 73718, 73719, 73753, 73754, 73766, 73776, 73813, 73836, 73874, 
73970, 73991 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

72725, 72726, 72834, 72910, 72913, 72988, 72989, 73000, 73003, 73021, 73123, 73124, 
73171, 73172, 73243, 73244, 73245, 73289, 73319, 73328, 73329, 73332, 73473, 73836, 
73850, 73871, 73970 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

72701, 72757, 72770, 73011, 73014, 73092, 73192, 73200, 73304, 73305, 73306, 73307, 
73308, 73309, 73310, 73311, 73312, 73465, 73474, 73577, 73624, 73705, 73822, 73875 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

72704, 72720, 72785, 72786, 72787, 72788, 72789, 72790, 72791, 72792, 72793, 72794, 
72795, 72796, 72797, 72802, 72811, 72823, 72844, 72866, 72867, 72869, 72875, 72880, 
72881, 72884, 72885, 72886, 72887, 72888, 72889, 72890, 72892, 72906, 72912, 72927, 
72945, 72946, 72947, 72948, 72949, 72950, 72951, 72952, 73009, 73010, 73012, 73015, 
73020, 73022, 73023, 73024, 73026, 73027, 73028, 73029, 73030, 73033, 73036, 73074, 
73083, 73084, 73085, 73086, 73107, 73108, 73109, 73110, 73113, 73116, 73117, 73118, 
73119, 73120, 73121, 73125, 73126, 73130, 73131, 73132, 73149, 73177, 73183, 73187, 
73188, 73191, 73194, 73195, 73196, 73197, 73198, 73199, 73201, 73202, 73203, 73225, 
73232, 73233, 73235, 73236, 73237, 73238, 73240, 73241, 73246, 73262, 73263, 73264, 
73265, 73271, 73278, 73280, 73297, 73298, 73301, 73302, 73334, 73350, 73353, 73362, 
73404, 73405, 73406, 73407, 73408, 73409, 73410, 73411, 73424, 73429, 73445, 73450, 
73466, 73467, 73477, 73483, 73497, 73499, 73523, 73531, 73538, 73539, 73541, 73551, 
73558, 73571, 73572, 73574, 73575, 73577, 73580, 73583, 73592, 73617, 73618, 73619, 
73620, 73621, 73645, 73648, 73650, 73651, 73652, 73653, 73674, 73678, 73697, 73702, 
73726, 73746, 73747, 73748, 73749, 73756, 73775, 73783, 73784, 73785, 73786, 73787, 
73788, 73789, 73790, 73791, 73792, 73793, 73794, 73795, 73808, 73818, 73819, 73820, 
73821, 73830, 73831, 73832, 73840, 73841, 73842, 73843, 73862, 73880, 73899, 73911, 
73931, 73966, 73968, 73971, 73987, 73988 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

План 

73737, 73738, 73739 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

73870 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

72705, 72715, 72744, 72819, 72835, 72847, 72903, 72911, 72988, 72989, 73003, 73056, 
73073, 73078, 73185, 73260, 73263, 73282, 73397, 73528, 73555, 73556, 73683, 73711, 
73722, 73726, 73730, 73731, 73845, 73866, 73879, 73889, 73992 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

72689, 72690, 72699, 72700, 72714, 72737, 72766, 72767, 72768, 72770, 72801, 72816, 
72819, 72824, 72831, 72843, 72845, 72879, 72881, 72883, 72890, 72899, 72925, 72927, 
72928, 72929, 72932, 72933, 72953, 72995, 72996, 73000, 73002, 73007, 73014, 73015, 
73016, 73018, 73020, 73026, 73027, 73029, 73030, 73033, 73038, 73039, 73071, 73072, 
73073, 73082, 73092, 73114, 73127, 73147, 73192, 73229, 73234, 73239, 73247, 73248, 
73251, 73252, 73253, 73259, 73260, 73263, 73265, 73266, 73271, 73325, 73330, 73331, 
73337, 73343, 73344, 73345, 73346, 73347, 73348, 73349, 73354, 73403, 73447, 73457, 
73459, 73460, 73463, 73466, 73468, 73474, 73476, 73479, 73480, 73481, 73496, 73497, 
73499, 73513, 73515, 73526, 73528, 73540, 73544, 73546, 73554, 73555, 73556, 73564, 
73569, 73577, 73579, 73589, 73592, 73596, 73608, 73632, 73680, 73681, 73685, 73697, 
73702, 73716, 73746, 73750, 73756, 73772, 73773, 73777, 73799, 73802, 73811, 73835, 
73837, 73847, 73848, 73849, 73861, 73862, 73866, 73872, 73877, 73879, 73883, 73884, 
73889, 73893, 73933, 73937, 73966, 73984, 73986, 73989, 73990, 73992, 73994 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

73206 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

72719, 72756, 72824, 72830, 72831, 72862, 72863, 72864, 72894, 72895, 72903, 72918, 
72929, 72937, 72938, 72939, 72941, 72953, 72954, 73002, 73114, 73127, 73128, 73207, 
73208, 73209, 73210, 73211, 73212, 73213, 73214, 73215, 73216, 73217, 73219, 73227, 
73228, 73251, 73252, 73253, 73260, 73313, 73318, 73354, 73372, 73403, 73416, 73421, 
73423, 73443, 73447, 73451, 73452, 73453, 73457, 73475, 73476, 73526, 73534, 73540, 
73547, 73548, 73555, 73556, 73579, 73589, 73623, 73630, 73633, 73635, 73638, 73639, 
73640, 73672, 73679, 73680, 73681, 73691, 73695, 73699, 73701, 73736, 73757, 73772, 
73777, 73799, 73811, 73824, 73826, 73827, 73835, 73839, 73849, 73861, 73881, 73882, 
73883, 73884, 73893, 73933, 73937, 73939, 73946, 73965, 73969, 73984, 73985, 73989, 
73990 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

72714, 72850, 72852, 72853, 72854, 72896, 72925, 72955, 72956, 72957, 72958, 72959, 
73226, 73259, 73299, 73315, 73546, 73554, 73877, 73945, 73947, 73948, 73949, 73950, 
73951, 73952, 73953, 73954, 73955, 73956, 73957, 73958, 73959 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

72911, 73529, 73915 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

73081, 73269, 73636, 73637, 73643, 73732 

Обєкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

72710, 72766, 72768, 72827, 73007, 73266, 73325, 73330, 73331, 73336, 73337, 73343, 
73344, 73345, 73346, 73347, 73348, 73459, 73460, 73468, 73513, 73514, 73540, 73913, 
73914 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

  

Анонімно 73486 
ANDY IVA (псевдонім) 73605 
Demenyuk (псевдонім) 73468 
Joseph Terziev (псевдонім) 72770 
LemOjOvie (псевдонім) 73862 
Lilika (псевдонім) 73113 
MELOVIN (псевдонім) 73264, 73278, 73775 
Michael (псевдонім) 73445 
Mike P. (псевдонім) 73314 
Mike Rif (псевдонім) 73353 
Olgerd Sampo (псевдонім) 73870 
Roy Crank (псевдонім) 73424 
VANILLA (псевдонім) 73830, 73831, 73832 
VIRGINIA (псевдонім) 72892 
VO'Lavrenchuk (псевдонім) 73499 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна 72732 
Абрамов Юрій Валерійович 72785, 72786, 72787, 72788, 72789, 72790, 72791, 

72792, 72793, 72794, 72795, 72796, 72797, 73443 
Абрамович Антон Олексійович 73585 
Авдєєнко Гліб Леонідович 73430 
Аверіхіна Тетяна Володимирівна 73470 
Адаменко Станіслав Васильович 73227, 73655, 73656, 73657 
Адаменко Станіслав Михайлович 73228 
Адамян Амаяк Акопович 72918 
Азаров Олексій Дмитрович 72980 
Азьмук Надія Анатоліївна  73752 
Акімова Ольга Володимирівна 72855, 72857 
Аксеміт'єва Валентина Петрівна (Валентина Аксе-
мить-Ева) 

73220 

Аксьонов Владислав Сергійович 72964 
Акулов Денис Ігорович 72722 
Александрова Надія Костянтинівна 73902 
Алєксєєв Вячеслав Володимирович 72934 
Алєксєєв Олег Миколайович 73549 
Алішер Анна Вікторівна 73119, 73120, 73121 
Алмазін Ігор Пантелеймонович 73682 
Альона Осадча (псевдонім) 73849 
Альошечкін Олександр Анатолійович 73078 
Альтман Ігор Володимирович 73894 
Анатольєва Ольга Іванівна 73374 
Андреєв Артем Сергійович 73011 
Андрієвська Віра Олександрівна 72856 
Андрієнко Віктор Миколайович 73230 
Андрощук Геннадій Олександрович 72997 
Андрущенко Ігор Григорович 73375, 73376 
Анестіаді Валерій Георгійович 73755 
Анна Сапена (псевдонім) 73065 
Антоненко Артем Олександрович 72908, 72909 
Антонова Олена Вікторівна 73901 
Арбатманова Ірина Леонідівна 73266 
Арбузова Юлія Вікторівна 73469, 73720 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Аркадьєва Ольга Олександрівна 73381, 73382 
Артеменко Анна Вікторівна 73392 
Артеменко Ірина Анатоліївна 73389, 73395 
Астахов Микола Вікторович 73822 
Астахов Павло Анатолійович 73757 
Астровська Аліна Ігорівна 73748 
Афанасьєв Ігор Якович 73836 
Афанасьєв Михайло Андрійович 73093 
Бабакова Ольга Володимирівна 73049 
Бабенко Ольга Володимирівна 72729 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 72822 
Бабюк Наталя Петрівна 73041 
Баглик Євгенія Андріївна 72963 
Баглик Тетяна Вікторівна 73141 
Баденкова Вікторія Миколаївна 72897 
Базавлук Наталія Григорівна 73390 
Базелінський Антон Сергійович 73598 
Базилевич Олег Олегович 73454 
Бакай Євгеній Іванович 72775, 72776, 72777, 72783 
Бакун Сабіна Антонівна 73611 
Балалаєва Олена Юріївна 73491, 73492 
Баликін Ілля Миколайович 73002 
Балковий Андрій Володимирович 73193 
Балла Інна Володимирівна 73563 
БАМБІЗО (псевдонім) 73571, 73572 
Банщиков Петро Гаврилович 73876 
Баньковський Михайло Володимирович 72724 
Баран Сергій Анатолійович 73075 
Баранець Ольга Олегівна 73512 
Барановська Марія Олександрівна 73551, 73558 
Барановський Фелікс Володимирович 72877 
Барась Святослав Тадіонович 72973, 72974, 72975, 72976, 72978 
Бартєнєва Лариса Іванівна 73381, 73382 
Башкатов Сергій Олександрович 73526 
Башкіна Аліна Едуардівна 73350 
Бебік Євген Валентинович 73989 
Бежевець Олексій Олександрович 73940, 73941, 73942, 73943, 73944 
Безкоровайна Ірина Миколаївна 73733, 73734, 73735, 73742 
Безпалий Сергій Анатолійович 73458 
Безрукова Ольга Анатоліївна 73174 
Безручко Олександр Вікторович 73351, 73352, 73393, 73413 
Белоусова Олена Олександрівна 73662 
Бень Владислав Петрович 72763 
Бережко Андрій Андрійович 73365, 73366, 73367, 73368, 73369, 73370, 73371, 

73398, 73399, 73400, 73401, 73402, 73412 
Березан Валентина Ігорівна 73356 
Березюк Олег Володимирович 72977 
Бескорсий Валерій Володимирович 73590 
Беспалов Сергій Анатолійович 73587 
Бєлов Андрій Анатолійович 72936 
Бичковський Олександр Анатолійович 72738 
Бібік Георгій Володимирович 73123, 73124 
Бідюк Петро Іванович 73873 
Білий Леонід Борисович 72823 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

536 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Білик Тетяна Леонідівна 73450 
Біллі (Білл) Шепард, Billy (Bill) Shepherd, В.О. 
Владімір Вікторовіч, В.В, V.O. (псевдонім) 

73332, 73333 

Білоброва Тетяна Олександрівна 73389 
Білозьоров Святослав Анатолійович 73867 
Білоцерківська Юлія Олександрівна 73688 
Білошицький Микола Васильович 73825 
Бісікало Олег Володимирович 72967, 72968, 72969, 72970, 72971 
Бісітов (псевдонім) 73015 
Благова Наталія Володимирівна 72935 
Благова Тетяна Олександрівна 73356 
Блащук Наталя Вікторівна 72981 
Блеч Ганна Олександрівна 73380 
Бно-Айріян Михайло Каренович 73054 
Бобовніков Андрій Євгенович 73335 
Бобрик Костянтин Юрійович 73394 
Боброва Тетяна Борисівна 73536 
Бобровников Вячеслав Анатолійович 73175 
Бобровникова Раїса Григорівна 73173 
Богач Ілона Віталіївна 72774, 72775, 72778, 72779, 72783, 72784 
Богдан Анжиєвський (псевдонім) 73037 
Богородицький Дмитро Валерійович 72878 
Богославець Олексій Ігорович 73451, 73452 
Боднар Лілія Анатоліївна 72972 
Бойко Аліна Леонідівна 73960 
Бойко Дмитро Сергійович 73512 
Бойко Олег Володимирович 72878 
Бойчук Тарас Миколайович 73687 
Болотна Людмила Анатоліївна 73904 
Болотов Валерій Миколайович 73655 
Бондар Андрій Андрійович 73512 
Бондаренко Вікторія Вадимівна 73901 
Бондаренко Євгеній Володимирович 73004 
Бондаренко Євгенія Володимирівна 73266 
Бондаренко Лариса Олексіївна 73833 
Бондаренко Марина Володимирівна 73080 
Бондаренко Сергій Анатолійович 73080 
Бондаренко Сергій Дмитрович 73453 
Бондарєв Дмитро Ігорович 73549 
Бордюг Тетяна Олександрівна 73834 
Борейко Євген Юрійович 72736 
Борис Олександр Павлович 73825 
Боришкевич Валентин Григорович 73945 
Бородієнко Олександра Володимирівна 72983 
Бородулін Олександр Васильович 73905 
Бородулькіна Тетяна Олександрівна 73800 
Ботвинюк Оксана Василівна 73720 
Боцула Мирослав Павлович 72970 
Браверман-Перуцька Юлія Ігорівна (Victoria Riddle) 73915 
Братель Сергій Григорович 73055 
Брендель Костянтин Анатолійович 72987 
Бреус Світлана Василівна 73576, 73578 
Брінцева Олена Григоріївна 72930 
Бродетскі Віталі 73442 
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Брюховецький Олександр Борисович 73693, 73694, 73703, 73743, 73744 
Бугров Олександр Валентинович 73581 
Бугрова Олена Олександрівна 73581 
Будковець Ярослав Володимирович 73320 
Будниченко Валерій Борисович 72845 
Бузинський Дмитро Дмитрович 73707 
Булат Анатолій Федорович 73060 
Буличева Наталія Анатоліївна 73375, 73376 
Бульбінський Анатолій Станіславович (Гордійчук) 73114 
Бунецький Володимир Олександрович 73181, 73182 
Бурак Марія Василівна 73004 
Бурбан Назар Володимирович 73247, 73248, 73249 
Бурда Раїса Іванівна 72699, 72700 
Бурим Андрій Григорович 73500, 73501, 73502, 73503 
Бурим Жанна Вячеславівна 72761 
Бурлаков Андрій Анатолійович 73068, 73069, 73070 
Бурлаков Михайло Вікторович 73073, 73889 
Бурченков Геннадій Костянтинович 73432, 73433 
Буряк Роман Вікторович 73246 
Бутирін Сергій Олексійович 72872 
Бутко Аліна Юріївна 72990 
Бучацький Олександр Віталійович 73256, 73258 
Вакал Андрій Олександрович 73193 
Вакулик Ірина Іванівна 73490, 73491, 73492 
Валерко Людмила Михайлівна 73565 
Валерко Михайло Олександрович 73565 
Вантух Ігор Володимирович 72707, 72708 
Варениченко Анастасія Борисівна 73291 
Варшавський Яків Симонович 72943 
Василенко Володимир Аркадійович 73992 
Василенко Олексій Валерійович 73477 
ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ PROJECT (псевдонім) 73702, 73911 
Василинчук Віктор Іванович 73004, 73055 
Василишин Роман Дмитрович 73487, 73488 
Васильєв Борис Олексійович 73276 
Васильєва Олена Миколаївна 73276 
Васильківський Ігор Володимирович 73600, 73601, 73602, 73603 
Васильковська (псевдонім) 73454 
Васільєв Анатолій Степанович 73055 
Ваха Анна Олександрівна 73301, 73302, 73334, 73483 
Вдовиченко Наталія Віталіївна 73345, 73346 
Ведерніков Михайло Данилович 72994 
Верещагін Вячеслав Леонідович 72827 
Верменич Ольга Геннадіївна 73548 
Верніковська Дарья Сергіївна 73453 
Винничук Рената Володимирівна 73356 
Вислоух Сергій Петрович 72723 
Вишневецька Людмила Іванівна 73387 
Віктор Ронік (псевдонім) 72725, 72726 
Вікторія Порт (псевдонім) 73059 
Вікфорт Ганна Михайлівна 73328, 73329 
Вільберг Айна Зиновіївна 73235, 73236, 73237, 73238, 73262 
Вінов Ігор Євгенійович 72716 
Владимирський Ігор Альбертович 73606 
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Владимирський Олександр Альбертович 73606, 73607 
Владислав Рікі (псевдонім) 73698 
Власенко Віталій Олександрович 73204 
Власенко Володимир Петрович 73694, 73743, 73744 
Власенко Ольга Олександрівна 73902 
Власенко Юрій Григорович 73875 
Вовк Кіра Віталівна 73902 
Водолажщенко Григорій Григорович 73179 
Войтков Олег Петрович 73058 
Волкова Ірина Вікторівна 73049 
Волох Дмитро Степанович 72990 
Волошин Олексій Гнатович 73857 
Волошин Олексій Іванович 73060 
Волошин Сергій Олександрович 73908 
Воляр Степан Петрович 72942 
Вольвах Валерія Сергіївна 73143 
Вольська Ангелія Олександрівна 73563 
Воржева Тетяна Олегівна 72869 
Воробей Олена Леонідівна 73426 
Воропаєв Микола Сергійович 73190 
Врагов Павло Євгенович 73591 
Вусатюк Світлана Вікторівна 73624 
Вячеслав Гипич (псевдонім) 73277 
Гаврилко Олександр Андрійович 73725 
Гаврилюк Олена Михайлівна 73932 
Гаврилюк Роман Олександрович 73040 
Гавриш Олексій Олегович 72987 
Гайвась Богдана Іванівна 73872 
Галаган Наталія Володимирівна 73112 
Галазюк Наталія Олексіївна 73285, 73286 
Гален Олександр Васильович 73559, 73560, 73562 
Гален Олександр Васильович (Одстар) 73561 
Галицька Алія Камілівна 73531 
Галунько Валентин Васильович 73613 
Галянт Галина Володимирівна 73266 
Ганага Дарія Юріївна (Dariia Ganaga) 73457 
Ганжа Віталій Вікторович 73772, 73984 
Гапотій Віктор Дмитрович 73050, 73170 
Гарбулинський Василь Васильович 73824, 73826, 73827 
Гаркавець Тетяна Святославівна 73886 
Гармаш Ольга Володимирівна 73141, 73169 
Гармаш Юрій Тимофійович 73336, 73337 
Гасюк Роман Володимирович 73127 
Гвоздь Віктор Михайлович 73916 
Гегер Анна Дмитрівна 72900, 72901, 72902 
Гейхман Анатолій Моісейович 72724 
Гелла Тамара Петрівна 72920, 72921 
Гижко Максим Юрійович 73973 
Гиря Марина Павлівна 73165 
Гібалова Наталія Володимирівна 73356 
Гіяновська Олена Олександрівна 73511 
Глоба Вадим Сергійович 72905 
Глушко Юлія Юріївна 73536, 73537 
Глушкова Діана Борисівна 73436, 73437 
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Гнатенко Вікторія Сергіївна 73378 
Голдобін Павло Олександрович 73659 
Головко Олег Олександрович 73845 
Головко Софія Олександрівна 73912 
Головченко Андрій Петрович 73320 
Голоцуков Геннадій Володимирович 73587 
Голуб Валерій Олександрович 73188, 73194, 73195, 73196, 73197, 73198, 73199 
Гоман Михайло Юрійович 73839 
Гонсьор Олександр Васильович 73969 
Гончар Анна Артурівна 73071 
Гончаренко Владислав Васильович 73389, 73395 
Гончаров Андрій Михайлович 73538, 73539, 73540 
Гончарова Оксана Миколаївна 73100 
Горащенко Володимир Володимирович 73225 
Горборуков Вячеслав Вікторович 73006 
Горголь Петро Степанович 73356 
Гордєєв Андрій Сергійович 73102 
Гордієнко Анатолій Вікторович 73240, 73241 
Гордієнко В'ячеслав Миколайович 72873 
Гордій Наталка Миколаївна 73282 
Гордон Дмитро Дмитрович 73577 
Горлова Аліна Едуардівна 73156 
Городецький Ігор Павлович 72695, 72696, 72697, 72698 
Горошанська Наталія Леонідівна 73907 
Горпинченко Ігор Іванович 73363 
Гостєєва Марина Вікторівна (Maranello Rosso) 73016 
Грабко Володимир Віталійович 72970, 72971 
Грабов Леонід Володимирович 73828 
Грабовський Євген Миколайович 73768 
Граф Марина Сергіївна 73001 
Гребенюк Максим Васильович 73675 
Гребешков Олексій Миколайович 73635, 73636, 73644 
Гребешкова Олена Миколаївна 73631, 73633, 73636, 73643, 73644 
Гребьонкін Антон Вікторович 73283 
Грейс Амбер Ланкастер (псевдонім) 73101 
Гржибовський Гліб (псевдонім) 73813 
Грибань Галина Віталіївна 73377, 73379 
Григор'єва Ольга Олександрівна 73356 
Григорович Олексій Владиславович 73146 
Гринько Павло Олегович 72785, 72786, 72787, 72788, 72789, 72790, 72791, 

72792, 72793, 72794, 72795, 72796, 72797, 73443 
Грицай Юрій Юрійович 73616 
Грицевич Тарас Любомирович 72878 
Грищенко Анатолій Леонідович 73428 
Грищенко Вікторія Анатоліївна 73494, 73495, 73505 
Грищенко Іван Михайлович 73713 
Грищенко Олександр Володимирович 73416 
Грінберг Валентин Євгенович 73917 
Грінченко Віктор Григорович 73740, 73741 
Грішина Алла Костянтинівна 73647, 73676 
Грохова Ганна Павлівна 73097 
Грудницька Світлана Миколаївна 73829 
Грузін Сергій Валерійович 73553 
Грянка Олександр Васильович 73722, 73730, 73731 
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Гудзенко Андрій Олександрович 72990 
Гудим Ірина Миколаївна 73763 
Гудіменко Катерина Володимирівна 73075 
Гуза Катерина Михайлівна 73373 
Гузенко Ірина Михайлівна 72878 
Гузєв Олексій Олександрович 72832 
Гузовський Дмитро Іванович 73785, 73786, 73787 
Гук Олександр Борисович 73590 
Гулий Олексій Миколайович 73592 
Гуменюк Ірина Леонтіївна 73563 
Гупало Ірина Володимирівна 73321, 73322 
Гуришкін Сергій Борисович 73530 
Гуртовенко Роман Михайлович 72917 
Гусак Юрій Васильович 73616 
Гусєва Вікторія Володимирівна 72931 
Давиденко Юлія Леонідівна 73159 
Давлєтова Ганна Василівна 73174 
Давшан Олександр Федорович 73265 
Данилицька Оксана Василівна 72711, 72712, 72713 
Данілавічютє Еляна Анатоліївна 73377, 73379 
Данніков Олег Володимирович 73273, 73274, 73275 
Дармохвал Олександр Теодорович 73654 
Дашко Володимир Олександрович 73838 
Дейнека Тетяна Анатоліївна 73388, 73389 
Дем'яненко Ольга Станіславівна 73256, 73258 
Дем'яненко Тетяна Іванівна 73104 
Дем'янчук Марія Петрівна 73385 
Демидюк Сергій Вікторович 73281 
Демічев Валерій Павлович 73081 
Демьохін Володимир Анатолійович 73810 
Денисенко Володимир Миколайович 72762, 72803, 72809, 72810 
Денисенко Ольга Олександрівна 73537 
Денисюк Станіслав Федорович 73613 
Дерев'янчук Анатолій Йосипович 73193 
Дерій Родіон Іванович 72912 
Деркач Євген Анатолійович 73496 
Джимієв Олександр Олександрович 73691 
Джишиашвілі Олена Володимирівна 73343 
Джишиашвілі Олена Володимирівна (Эва Зеленська) 73344 
Дзюб Марія Михайлівна 73385 
Дзюба Іван Михайлович 73229 
Дзюба Сергій Васильович 73718, 73719 
Дзьобань Олександр Петрович 73628 
Дитинюк Денис Леонідович 73137 
Діордієв Геннадій Дмитрович 73498 
Дітріх Анастасія Сергіївна 73507, 73508, 73509, 73510 
Діхтяр Захар Володимирович 73629 
Дмитренко Оксана Юріївна 73910, 73911 
Дмитріашвілі Костянтин Вітальєвич 73945 
Дмитрієнко Олена Петрівна 73289 
Дмитрук Андрій Всеволодович 73860 
Дмитрук Вероніка Анатоліївна 73872 
Добрянський Ігор Михайлович 73404, 73405, 73406, 73407, 73408, 73409, 73410, 

73411 
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Довгопола Катерина Станіславівна 73763 
Довжук Вікторія Вікторівна 72990 
Долгов Роман Валентинович 72831 
Домбровський Василь Іванович 72705 
Донець Микола Олегович 72736 
Донець Михайло Борисович 73542, 73557 
Донсков Олександр Миколайович 72961 
Донченко Наталія Степанівна 72850, 72851, 72852, 72853, 72854 
Дорощук Ніна Олександрівна 73374 
Драннік Георгій Миколайович 73363 
Дрожевська Лілія Олександрівна 73893 
Дрозд Інна Миколаївна 72771, 72782 
Дубенець Олександр Сергійович 73916 
Дубина Тарас Володимирович 73686 
Дубова Яна Анатоліївна 72817 
Дубовик Ксенія Ігоріївна 72732 
Дурмасенко Олексій Олегович 73813 
Дячишин Віра Іванівна 73321, 73322 
Дьогтєва Ірина Оксентіївна 73973, 73974, 73976, 73977 
Євтух Микола Борисович 72798, 72799 
Євтушенко Олександр Сергійович (Ewsei) 72906 
Єгоров Олексій Борисович 72861, 72960 
Єгорова Ольга Юріївна 72861 
Єланський Костянтин Юрійович 73564 
Єлсаков Михайло Віталійович 72768 
Ємець Ольга Іванівна 73038, 73039 
Єпішев Віталій Петрович 73693, 73703 
Єрмаков Антон Валерійович 73430 
Єрмоленко Вадим Миколайович 73597 
Єрмоленко Світлана Іванівна 73049 
Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна 72870 
Жабєєв Георгій Володимирович 73221, 73448 
Жабєєв Павло Володимирович 73221, 73448 
Жакун Оксана Володимирівна 73595 
Жара Наталія Ярославівна 72811, 73130, 73131, 73132 
Жежель Олег Васильович 73620, 73621 
Железняк Олексій Павлович 72948, 72949, 72950, 72951, 72952, 73083, 73084, 

73085, 73086, 73087, 73088, 73089, 73818, 73819, 
73820 

Желомський Олександр Вікторович 73534 
Желтухін Євген Олександрович 73341 
Живець Алла Миколаївна 73599 
Животовська Тетяна Сергіївна 73325 
Животовський Віталій Вікторович 73325 
Жигало Владлен Вікторович 73654 
Жижченко Наталія Олександрівна 73674 
Жиленков Вадим Георгійович 73012 
Жиркевич Валерія Юріївна 73808 
Жиров Олександр Анатолійович 73356 
Жовна Олександр Юрійович 73185 
Жорноклей Іван Олександрович 73365, 73366, 73367, 73368, 73369, 73370, 73371, 

73398, 73399, 73400, 73401, 73402, 73412 
Журавльов Руслан Борисович 73467 
Журавльова Тамара Андріївна 73361 
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Журба Олександра Геннадіївна 73574 
Журило Михайло Степанович 73272 
Заболоцький Віктор Васильович (Вітязь) 73106 
Зав'ялов Геннадій В'ячеславович 73725 
Зав'ялова Олена Леонідівна 73725 
Зав'ялова Тетяна Василівна 72923 
Загляда Іван Михайлович 72926 
Загребельна Наталія Вячеславівна 73266 
Задорожний Антон Анатолійович 72768 
Зажитько Сергій Іванович 73868 
Зайцев Владислав Віталійович (Заслужений Артист 
України) 

73429 

Зайцев Дмитро Валерійович 72899 
Зайцев Дмитро Вікторович 73009 
Залізко Юлія Володимирівна 72902 
Замуренко Артем Сергійович 72758 
Запотоцький Андрій Петрович 73004, 73055, 73375 
Заремба Наталя Ігорівна 73321, 73322 
Заремба Ольга Миколаївна 72926 
Зарецький Олександр Сергійович 73471 
Засєкін Дмитро Адамович 73489 
Затока Світлана Анатоліївна 73432, 73433 
Захарченко Олександр Олександрович (Саша 
Одуванчіков) 

73158 

Захарчук Олександр Васильович 72839 
Згардуц Руслан Євгенович 73568 
Зеленський Владислав Вадимович 72890 
Землянський Олександр Миколайович 72924 
Зіль Артем Валерійович 72802, 72875 
Зімакова Лілія Василівна 73356 
Знаковська Євгенія Анатоліївна 73549 
Золотухін Роман Володимирович 72966 
Зубрій Олександр Миколайович 73056 
ИЯ САПИНА, ІЯ САПІНА (псевдонім) 72800, 72804, 72805, 72806, 72807, 72808, 72826, 

72828, 72829, 72836 
Ібраімов Тімур Джевадович 72833, 72834, 72835 
Іваній Ігор Володимирович 73993 
Іванін Олег Іванович 72818 
Іванов Павло Анатолійович 73014 
Іванов Сергій Миколайович 73587 
Іванов Сергій Сергійович 73873 
Іванов Станіслав Миколайович 72717, 72998, 73415 
Іванов Юрій Михайлович 73125 
Іванов Юрій Юрійович 72771, 72772, 72773, 72774, 72775, 72776, 72777, 

72778, 72779, 72780, 72781, 72782, 72783, 72784 
Іванова Олена Вікторівна 73710 
Іванова Ольга Юріївна 73250 
Івану Віктор Вікторович 72986 
Іванченко Олександр Васильович 73588 
Іванченко Олена Ігорівна 73449 
Іванчук Павло Романович 73687 
Івасюк Надія Олексіївна 73266 
Івасюк Оксана Михайлівна 73802 
Івашов Андрій Геннадійович 73699 
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Івлєва (псевдонім) 73590 
Івлічев Володимир Петрович 73587 
Ігін Олег Альбертович 73482 
Ігнатенко Павло Леонідович 72882 
Ізмайлова Олена Вячеславівна 72729 
Ільчук Оксана Степанівна 73525 
Ільяна Валентина Михайлівна 73381, 73382 
Іноземцева Тетяна Валеріївна 73664, 73665, 73666, 73667, 73668, 73669 
Іоанн Богомил (псевдонім) 73726 
Ірина Білан (псевдонім) 73878 
Іртищева Інна Олександрівна 73268 
Ісаєва Ганна Сергіївна 72729 
Ісаченко Артем Олександрович 72882 
Іщенко Вікторія Володимирівна 72751 
Іщенко Віталій Анатолійович 73600, 73601, 73602 
Кабан Євгеній Євгенійович 72953, 72954 
Кабачій Владислав Володимирович 72775, 72776, 72777, 72783 
Кадученко Ігор Олександрович 73810 
Казміренко Сергій Миколайович 73272 
Калинець Олексій Вікторович 73630 
Калиновський Юрій Юрійович (Kalinovsky) 73109, 73110, 73280 
Калиновський Юрій Юрійович (Кalinovsky) 73108 
Каліберов Станіслав Ігорович 73512 
Калініна Римма Львівна 73266 
Кандяк Назар Мирославович 73614, 73615 
Кантер Леонід Віленович 73446 
Капінус Олександр Сергійович 72878 
Каплаушенко Ігор Миколайович 72986 
Каплун Віктор Володимирович 73713 
Карапузова Наталія Дмитрівна 73356 
Карлова Наталя Іванівна 73469 
Кармазіна Ольга Олександрівна 73712 
Карпенко Оксана Олександрівна 73242 
Карпенко Олександр Сергійович 73463 
Карпінець Василь Васильович 73973, 73974, 73976, 73977 
Карпов Владислав Володимирович 73087, 73088, 73089 
Катуніна Ольга Сергіївна 72764 
Кафтанова Юлія Вікторівна (автор К.305) 72995, 72996, 73018 
Качук Юлія Володимирівна 73904 
Каширський Ігор Серафімович 73585 
Кватернюк Сергій Михайлович 73601 
Кедровська Олена Юріївна 72922 
Кенійз Ярослав Ярославович 73658 
Кечиян Армен Нодарович 73008, 73147, 73349, 73608, 73837 
Кизенко Олена Олександрівна 73636, 73637 
Килимистий Сергій Михайлович 73934, 73935 
Кирилюк Олександр Олександрович 72895 
Кириченко Віктор Миколайович 73174 
Кириченко Юрій Вікторович 73174 
Кисиленко Ірина Анатоліївна 73684 
Кізюн Валерій Карпович 73324 
Кінаш Юрій Іванович 73881 
Кірсанов Артемій Павлович 73718, 73719 
Кірсанов Віктор Федорович 73587 
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Кітаєв Артем 72862, 72863, 72864 
Кіщак Іван Теодорович 73268 
Клепча Артур Володимирович 73916 
Клименко Микола Олександрович 73864 
Клименко Наталія Геннадіївна 73933 
Клімов Сергій Вячеславович 72899 
Клінцов Леонід Миколайович 73964 
Клочко Альона Миколаївна 73983 
Ключник Костянтин Петрович 73375, 73376, 73857 
Клягін Даніїл Сергійович 73747 
Кобець Дмитро Леонтійович 73814 
Коваленко Ганна Вікторівна 73545 
Коваленко Ігор Валентинович 72750, 72752, 72753, 72754, 72755 
Коваленко Олена Олексіївна 72967, 72968, 72969, 72970, 72971 
Ковалик Оксана Анатоліївна 73962 
Ковалів Василь Іванович (Васяян Бапасияк) 73497 
Ковалюк Дмитро Олександрович 73373 
Коваль Василь Миколайович 73833 
Коваль Костянтин Олегович 72979 
Коваль Любов Василівна 73288 
Коваль Оксана Володимирівна 73049 
Коваль Степан Миколайович 73766 
Коваль Тетяна Леонтіївна 73769 
Ковальов Андрій Олексійович 72844 
Ковальська Ірина Михайлівна 73321, 73322 
Ковальська Оксана Романівна 73321, 73322 
Ковальчук Світлана Володимирівна 73814 
Ковальчук Юрій Олексійович 72877 
Ковернік Олена Миколаївна (Ліловий) 73705 
Ковтуненко Ксенія Валеріївна 73962 
Ковтунович Богдан Миколайович 72817 
Коган Давид Юхимович (David Kogan) 73673 
Кожевніков Владислав Миколайович 72878 
Козирицька Анна Олександрівна 72911 
Козій-Бределєва Світлана Павлівна 73321, 73322 
Козій Тетяна Петрівна 73099 
Козловський Євген Олександрович 72739, 72740, 72741 
Козяревич Дмитро Вікторович 73425 
Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна 73579, 73906 
Колесник Тамара Автандилівна 73222 
Колесник Юрій Петрович 72691, 72692, 72693, 72694 
Колінковський Олександр Миколайович 73321, 73322 
Коловський Андрій Сергійович 72865 
Колодій Тарас Богданович 73128 
Коломієць Світлана Веніамінівна 72751 
Колчигіна Анна Валеріївна 73096 
Коменчук Ірина Євгеніївна 72820, 72821 
Компаніченко Анатолій Володимирович 73649 
Кондес Ліна В'ячеславівна 73972 
Кондратюк Вадим Анатолійович 73894 
Коноваленко Богдан Миколайович 73330, 73331 
Коноваленко Володимир Володимирович 72865 
Коновалов Андрій Олександрович 72767 
Коновалов Костянтин Георгійович 73706 
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Коновалова Людмила Володимирівна 72990 
Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра) 73761, 73766 
Копей Володимир Богданович 73098 
Копилова Мар'яна Сергіївна  73811 
Корж Олексій Миколайович 73902 
Корженевський Віктор Казимирович 72848, 72849 
Корінний Богдан Олегович 72772, 72773, 72774, 72784 
Корнієнко Геннадій Миколайович 73711 
Корнієнко Ірина Анатоліївна 73715, 73716 
Корновенко Сергій Валерійович 72962 
Коробчанський Володимир Олексійович 73169 
Корольов Микола Федорович 73266 
Коротаєв Костянтин Германович 72719 
Корсун Павло Миколайович 73372 
Косенко Юрій Миколайович 73384 
Косілкин Дмитро Володимирович 72894 
Костельман Володимир Михайлович 73466 
Костенко Борис Олександрович 73522 
Костенко Віктор Климентович 73725 
Костенко Ліна Василівна 73229 
Костенко Тетяна Вікторівна 73725 
Костенко Тетяна Миколаївна 73763 
Костецький Анатолій Анатолійович 73416 
Костишен Сергій Анатолійович 73246 
Костікова Марина Володимирівна 72998 
Костіна Світлана Федорівна 73266 
Костюкевич Віктор Митрофанович 73340 
Котенко Леся Володимирівна 73010 
Кохан Олександр Валерійович 72986 
Кохан Ярослав Валерійович 72986 
Коцар Олег Вікторович 72985 
Коцкало Іван В'ячеславович (Иван Славин) 73758 
Кочетков Дмитро Олександрович 72766 
Кошарний Володимир Віталійович 72732 
Кошкін Аркадій Аркадійович 73593, 73594 
Кошовий Андрій Олександрович (Птица, CMPTN) 73022, 73023 
Кравець Ніна Павлівна 73383 
Кравченко Артем Олександрович 72720 
Кравченко Любов Миколаївна 73356 
Кравченко Наталія Вікторівна 73825 
Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk) 73541 
Кравчук Марія Андріївна 72876 
Кравчук Сергій Володимирович 73722, 73730, 73731 
Красін Сергій Анатолійович 72904 
Кратенко Ганна Степанівна 73902 
Кратковський Ігор Леонідович 73060 
Кремінська Ірина Юріївна 73913, 73914 
Крещенко Кирило Вікторович 73512 
Кривко Сергій Антонович 73838 
Кривогубченко Денис Сергійович 72773 
Кривогубченко Сергій Григорович 72771, 72772, 72776, 72777, 72780, 72781, 72782 
Крижна Валентина Володимирівна 73394 
Крилевець Майя Степанівна 72706 
Крим Анатолій Ісаакович 73978 
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Криськов Олег Дем'янович 73995 
Кріс Ванторноут (Chris Vantornout) 73736, 73737, 73738 
Кріс Ванторноут (ChrisVantornout) 73739 
Кроленко Олександр Ігоревич 73590 
Крупко Андрій Ігорович 73143 
Крюковська Наталія Валеріївна 73590 
Кряталов Микола Порфирійович 73058 
Кубатко Олександр Васильович 73918 
Кувшинов Артем Олександрович 73318 
Кудак Віктор Ігорович 73693, 73703 
Кудін Анатолій Іванович 72717 
Кудінов Вадим Анатолійович 73005 
Кудрявцева Тетяна Олексіївна 73165 
Кузнецов Роман Всеволодович 73906 
Кузнецова Ірина Олексіївна 72900, 72901 
Кузнецова Наталія Богданівна 73752 
Кузнєцов Олексій Михайлович 73783, 73784, 73785, 73786, 73787, 73788, 73789, 

73790, 73791, 73792, 73793, 73794, 73795 
Кузьма Скрябін (псевдонім) 73026, 73027, 73028, 73029, 73030, 73031, 73032, 

73033 
Кузьменко Ольга Михайлівна 73034, 73035 
Кузьмін Ігор Юрійович 73251, 73252, 73253 
Куклін Олег Володимирович 73752 
Кукоренчук Володимир Вікторович 73347, 73348 
Кулик Андрій Михайлович 73653 
Куліковська Наталія Михайлівна 73720 
Куліченко Дмитро Володимирович 72907 
Кульбашна Олена Анатоліївна 72962 
Кульбіда Світлана Вікторівна 73909 
Купових Володимир Ілліч 73529 
Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО) 73583 
Курильців Володимир Степанович 73797, 73798 
Куріненко Володимир Леонідович 73724, 73930 
Курмаз Олександра Олегівна 73856 
Курт Валаіс (Kurt Wallaeys) 73736, 73737, 73738, 73739 
Кухаренко Володимир Дмитрович 73375, 73376 
Кухмай Наталія Валеріївна 73550 
Кухній Леся Степанівна 72942 
Куцевляк Сергій Валерійович 73552 
Куценко Станіслав Васильович 72924 
Куцман Олександр Михайлович 73075 
Кучерук Марія Дмитрівна 73489 
Кучерява Ольга Миколаївна 72707, 72708, 72709, 72738, 72758, 72760, 72817 
Кучина Катерина Олегівна 73294 
Кушвара Олег Михайлович 72937, 72938, 72939, 72940, 72941 
Кушнір Надія Олександрівна 73178 
Кушнір Юрій Володимирович 73080 
Кущ Віталій Васильович 73799 
Лаврушко Наталія Михайлівна (Таша Круз) 72885 
Лалазарова Наталія Олексіївна 73663 
Лапіна Альона Миколаївна 73165 
Лапіна Вікторія Вікторівна 73105 
Лаптєва Наталія Сергіївна 73075 
Ларичева Людмила Василівна 73902 
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Левтеров Андрій Іванович 72717, 72998, 73415 
Левун Ірина Вікторівна 73884 
Левчук Віталій Дмитрович 73423 
Ленський Роман Валерійович 72736 
Леонід Павлов (псевдонім) 73750 
Леонов Сергій Федорович 72943 
Лепський Максим Анатолійович 73711 
Лєскова Наталія Василівна 73376 
Лидюк Анна Юріївна 73532 
Лисенко Владислав Сергійович 72736 
Лисецький Андрій Анатолійович 73859 
Лиско Ігор Ігорович 73543 
Литвиненко Андрій Володимирович 73874 
Литвиненко Наталія Анатоліївна 73323, 73764 
Лихограй Ірина Іванівна 73019 
Лихогуб Віталій Сергійович 73547 
Лиходій Олександр Сергійович 73938 
Ліманська Олена Леонідівна 73224 
Лімова Надія Георгіївна 73761 
Ліскович Назарій Юрійович 73061 
Лісова Ірина Григорівна 73164, 73166 
Лісова Тетяна Володимирівна 72877 
Літвінова Олена Валеріївна 73857 
Літинська Валентина Анатоліївна 72991, 72992 
Літошенко Крістіна Анатоліївна 73971 
Літус Ірина Валеріївна 73231 
Ліфар Анна Анатоліївна 73724 
Ліфінцева Олена Вікторівна (Алёна Жемчуг) 73119, 73120, 73121 
Ліхо Олена Антонівна 73864 
Лобач Олена Олександрівна 73356 
Лобок Лада Володимирівна 73139 
Лобурак Олег Ярославович 73701 
Логінова Олена Олександрівна 73759 
Логуш Джордж Крістофер (Юрій Логуш) 72744, 72745 
Логуш Тетяна Іванівна 72744, 72745 
Лозниця Сергій Володимирович 73709 
Локтікова Тамара Миколаївна 73178 
Лось Дмитро Валентинович 72927 
Лук'яненко Олександр Вікторович 72955, 72956, 72957, 72958, 72959, 73066, 73067, 

73151, 73152, 73153 
Лук'яненко Сергій Миколайович 73080 
Лукинич Святослав Євгенович (LOOKINICH) 73617 
Лукіянчук Валентин Леонідович 73359, 73484 
Луньков Сергій Миколайович 73710 
Лупашко Олександр Олександрович 72746 
Лупу Іванна Олегівна (Iva Rich) 72866 
Луценко Володимир Миколайович 72929 
Лучинський Олег Володимирович 73801 
Лучка Богдан Богданович 73259 
Любий Роман Володимирович 73456 
Любов Андрій Іванович 73226 
Любомир Богоявленский (псевдонім) 73622 
Любомир Богоявленський (псевдонім) 73342, 73858 
Людвинський Андрій Володимирович 72926 
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Лямзін Антон Дмитрович 73618, 73650, 73651 
Мадінова Юлія Ігорівна 72871 
Мажуга Єгор Олександрович 72927 
Мазанов Костянтин Анатолійович 73816 
Мазуренко Олена Василівна 72841 
Майба Тарас Миронович 72714 
Майборода Артем Олександрович 73725 
Майгер Світлана Сергіївна 73574 
Макаренко Ольга Іванівна 73319 
Макаров Денис Петрович 72926 
Максим'юк Анатолій Миколайович 73485 
Макуха Михайло Павлович 73873 
Маландій Данііл Михайлович 73845 
Малецька Ірина Олександрівна 73266 
Малишко Ірина Олегівна 72880, 73467 
Малишняк Марта Миколаївна 73648 
Маліновський Арсен Євгенійович 73421 
Мальчевський Ігор Анатолійович 73587 
Марко Каламар (псевдонім) 72846 
Марков Михайло Миколайович 73055 
Марола Олесь Віталійович 72758 
Март Апрелій (псевдонім) 73465 
Мартинов Сергій Валерійович 72926 
Мартинюк Володимир Юрійович 73386 
Марченко Віра Григорівна 73165, 73902 
Марченко Юлія Олександрівна 73475 
Марчук Сергій Андрійович 73678 
Маслова Ганна Олександрівна 72965 
Матвєйшин Сергій Миколайович 73286, 73287, 73288 
Матвієнко Сергій Анатолійович 73058 
Матвієнко Тетяна Володимирівна 73720 
Матвіїв Михайло Юрійович 73155 
Матюшенко Сергій Євгенійович 73272 
Махота Алла Валентинівна 73051, 73052, 73053 
Мацевко Тарас Михайлович 72878 
Межибовська Ольга Сергіївна 73080 
Меланія Ірбіс (псевдонім) 73589 
Мелаш Валентина Дмитрівна 73290, 73291, 73292, 73293 
Мелентєва Олена Муратівна 73266 
Мелешко Олександр Миколайович 73193 
Мельник Людмила Володимирівна 73111 
Мельник Олександр Васильович 72979 
Месель-Веселяк Віктор Якович 72841, 72842 
Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна 73806 
Микитенко Ольга Леонтіївна 73863 
Мироненко Ілона Миколаївна 73451 
Мироненко Тетяна Миколаївна 73929 
Миронець Юрій Анатолійович 73055, 73374 
Митрофанов Максим Анатолійович 72832 
Митяй Зоя Олегівна 73049 
Михайленко Геннадій Костянтинович 73803 
Михайленко Ніна Миколаївна 73164, 73166 
Михаліна Ольга Олександрівна 72868 
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МИШЕЛЬ ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN 
(псевдонім) 

72914 

Міллер Катерина Вікторівна (МИШЕЛЬ ХЕПБЕРН, 
MICHELLE HEPBURN) 

72913 

Міляєв Юрій Геннадійович 73129 
Мільков Володимир Леонідович 72947, 73821 
Мінаєва Катерина Володимирівна 73231 
Мінєєва Дарія Вадимівна 73362 
Мірошниченко Маркіян Олександрович 73610 
Міщанчук Олена Степанівна 73848 
Міщенко Роберт Дмитрович 73447 
Мовчан Сергій Іванович 72735 
Могилова Марина Михайлівна 72840 
Моженко Микола Володимирович 73417, 73418, 73419, 73444 
Мозговий Володимир Васильович 73075 
Молодець Владислав Ігоревич 72736 
Молодцова Валерія Валеріївна 73266 
Моргулець Оксана Борисівна 73713 
Моргун Володимир Федорович 73356 
Мороз Олександр Федорович 73184 
Морозов Андрій Васильович 73178 
Морозов Володимир Володимирович 72769 
Морозов Дмитро Ігорович 72908, 72909 
Морозов Дмітрій (Morozov Dmitri) 72984 
Морозов Олександр Володимирович 73861 
Морозова Марія Володимирівна (Мар'яна Рок) 73880 
Морозова Ріта Миколаївна 73266 
Моруга Андрій Федорович 72987 
Москаленко Дмитро Олегович 73869 
Москаленко Людмила Семенівна 73356 
Москалина Андрій Олександрович 73905 
Москвяк-Лесняк Дзвенислава Євгенівна 73321, 73322, 73358 
Москвяк Наталія Володимирівна 73891, 73892 
Мостова Анастасія Дмитрівна 72812, 72813, 72825 
Мотрунич Іван Іванович 73693, 73703 
Мощенок Василь Іванович 73663 
Мудра Ірина Германівна 73891, 73892 
Мужикова Ірина Мирославівна 73356 
Музика Катерина Олександрівна 72874 
Муращенко Ростислав Юрійович 73679 
Мухамедов Олександр Мансурович 72818 
Набоченко Олександр Анатолійович 72767 
Нагнибіда Юрій Миколайович 73272 
Надія Білостоцька (псевдонім) 73596 
Назаренко Віктор Григорович 73257 
Назаренко Олександр Ігорович 73057 
Назаренко Тетяна Миколаївна 73844 
Назарчук Микола Андрійович 73076 
Наконечний Денис Олександрович 73733, 73734, 73735, 73742 
Наконечний Максим Васильович 73154 
Наритник Теодор Миколайович 73430 
Нарожний Олександр Васильович 73469 
Насірова Оксана Олександрівна 73271 
Науменко Сергій Миколайович 72824, 73569 
Наумов Олег Геннадійович 73847 
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Науринський Володимир Андрійович 73256, 73257, 73258 
Науринський Юрій Володимирович 73611 
Нахабіч Марина Анатолівна 73105 
Нацвлішвілі Юрій Олексійович 73466 
Небога Сергій Валерійович (Чаклун Агобен) 73622, 73858 
Неботов Петро Григорович 73810 
Невлюдов Ігор Шакирович 72961 
Неговський Андрій Андрійович 72837 
Недогонова Олена Анатоліївна 73363 
Недоспасов Ігор Юрійович 73254, 73255 
Нейолов Анатолій Миколайович 73180 
Немова Ірина Станіславівна 73846 
Непша Олександр Вікторович 72923 
Несен Андрій Олексійович 72729 
Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна 73945, 73946, 73947, 73948, 73949, 73950, 73951, 

73952, 73953, 73954, 73955, 73956, 73957, 73958, 
73959 

Нестеренко Артем Анатолійович 73725 
Нестеренко Ірина Михайлівна 73710 
Нечипоренко Наталія Іванівна 73427 
Нечипорук Олена Петрівна 72905, 72907, 73057 
Нечіпор Світлана Володимирівна 72730 
Никита Ваин (псевдонім) 73064 
Никоненко Жанна Василівна 72891 
Ніколенко Дмитро Іванович 73587 
Ніколенко Євгеній Якович 73902 
Ніколенко Олена Євгенівна 73902 
Нікуліна Анастасія Володимирівна 73689 
Нікуліна Неля Василівна 72734 
Новіков Валерій Євгенійович 73655, 73657 
Новіков Владислав Сергійович 72868 
Новогрудська Ріна Леонідівна 73430 
Новодережкін Володимир Ігорович 73810 
Новоселов Сергій Павлович 72961 
Носач Оксана Вікторівна 73760 
Носенко Аліна Сергіївна 73339 
Нуріманов Каміль Раїсович 73363 
Нуянзін Олександр Михайлович 73725 
Обертюх Максим Романович 72980 
Обочук Владислав Ярославович 72707, 72708 
Обухов Ігорь Лєонідовіч 73082 
Овчар Олена Олексіївна 72877 
Овчаренко Леся Валеріанівна 73375, 73376 
Овчаренко Олег Володимирович 73140 
Огнєв Віктор Андрійович 72731, 72898 
Озерний Данііл Дмитрович 72982 
Окольніков Олександр Володимирович 72718 
Оксінь Віталій Юрійович 73613 
Олексюк Христина Олегівна 73968 
Олесенко Алла Василівна 72778, 72779 
Олесь Богус (псевдонім) 73899 
Олецький Олексій Віталійович 73006 
Олійник Леонід Олексійович 72964 
Олійник Світлана Петрівна 73356 
Олійник Юрій Васильович 73865 
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Оліцький Анатолій Олександрович 73916 
Ольга Левицька (псевдонім) 73573 
Омельченко Надія Олександрівна 73770 
Онищенко Артур Миколайович 73075 
Онищенко Христина Петрівна (Хистина) 73961 
Орлянський Володимир Семенович 73174 
Орос Янош Іванович 73994 
Осадчук Андрій Михайлович 73838 
Осауленко Олег Анатолійович 73857 
Осідач Христина Іванівна 73321, 73322 
Оскар Сапена  (псевдонім) 73065 
Оскольський Валентин Володимирович 73804, 73805 
Остапенко Олена Геннадіївна 73435 
Остапенко Ольга Миколаївна 73440, 73441 
Остапенко Тетяна Миколаївна 73438, 73439 
Остапович Василь Михайлович 72944 
Острова Вікторія Дмитрівна 73936 
Островерх Лариса Леонідівна 73375 
Острянська Олена Анатоліївна 73356 
Павленко Володимир Валерійович 73430 
Павленко Жанна Олександрівна 73545 
Павлій Вікторія Вікторівна 73904 
Павлов Андрій Ігорович 72732 
Павлов Олексій Володимирович 73000 
Павлов Сергій Володимирович 72980 
Павлов Сергій Миколайович (Квартира - 19) 73126 
Павлова Ольга Анатоліївна 73126 
Павловська Аліса Борисівна 73625 
Павловська Людмила Болеславівна 73135 
Павловський Павло Валерійович 73974, 73976 
Павлюк Дмитро Володимирович 73136 
Павлючкова Ганна Львівна 72868 
Падалка Жаннет (псевдонім) 73612 
Падучак Олександра Іллівна 73231 
Паздрій Віталій Ярославович 73876 
Пазина Володимир Іванович 72878 
Пакриш Олександр Євгенович 73005 
Паламарчук Євген Анатолійович 72967, 72968, 72969, 72970, 72971 
Паламарчук Олексій Віталійович 73466 
Паливода Олена Михайлівна 73524 
Палько Олександр Володимирович 73717 
Панасенко Михайло Валерійович 72966 
Панок Віталій Григорович 73936 
Панченко Надія Іванівна 73385 
Парамонова Ольга Сергіївна 72962 
Парфан Надія Ярославівна 73850 
Пасічник Олександр Сергійович 73360 
Пасічник Олена Олексіївна 73360 
Пасічніченко Анжела Василівна 73356 
Пасько Ігор Володимирович 73193, 73267 
Патик Андрій Анатолійович 73857 
Паук Михайло Валерійович 73259 
Пахльовська Оксана Єжи-Янівна 73229 
Пачева Валентина Миколаївна 73049 
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Педько Олена Петрівна 73263 
Пелішко Максим Русланович 73422 
Перешеін Олександр Миколайович 73683 
Періг Василь Максимович 73693, 73703 
Перкій Олена Вікторівна 73260, 73554, 73555, 73556 
Петренко Максим Анатолійович 73094 
Петренко Оксана Борисівна 73812 
Петренко Тетяна Василівна 72881 
Петрига Олексій Михайлович 72919 
Петров Ігор Анатолійович 73773 
Петров Юрій Іванович 72721 
Петрова Ангеліна Олександрівна 73176 
Петрук Василь Григорович 73600, 73601, 73602, 73603 
Петрук Роман Васильович 73600, 73601, 73602, 73603 
Петрученко Євгенія Леонідівна 73243, 73244 
Пеховка Максим В'ячеславович 73536, 73537 
Пилип'юк Василь Васильович 73513, 73514, 73515 
Пилипець Ігор Олегович 72966 
Пилипчук Володимир Григорович 73628 
Пинчук Микола Васильович 72831 
Письменицький Андрій Анатолійович 73042, 73043, 73044, 73050 
Півторак Діана Олександрівна 72820, 72821 
Підборецький Олександр Сергійович 72747, 72748 
Підвисоцький Валерій Валентинович 73005 
Підгорна Вікторія Василівна 73356 
Піддубний Володимир Олексійович 73585 
Пімоненко Тетяна Володимирівна 73918 
Пінігіна Юлія Геннадіївна 72859 
Пінчук Іван Юрійович 72709 
Пінчук Ірина Олександрівна 73395 
Пінчук Тетяна Анатоліївна 73778 
Піньковська Еммалія Антонівна (Эмма Пиньковская, 
Емма Піньковська) 

72798 

Піпченко Олександр Дмитрович 72915 
Піть Євгеній Валерійович 72928 
Пластун Юлія Сергіївна (YALU) 72946 
Плахотнюк Георгій Дмитрович 72819 
Плехова Марина Миколаївна 73807 
Пляко Оксана Володимирівна 72702, 72703 
Поберайло Олександр Анатолійович 73590 
Погорелов Артем Віталійович 73693, 73694, 73703, 73743, 73744 
Погорелов Сергій Степанович 73145 
Погорєлов Микола Володимирович 72756, 73632 
Погребняк Марина Миколаївна 73356 
Подоляк Сергій Вячеславович 72868 
Подпрядова Анна Анатоліївна 72731 
Подрубайло Марина Вікторівна 73079, 73472 
Пожар Артем Анатолійович 73395 
Пойманова Світлана Олександрівна (Лана Корс) 73364 
Покалюк Віктор Миколайович 73725 
Полениця Петро Володимирович 73267 
Полторак Олександр Миколайович 73896 
Поляков Олександр Анатолійович 73466 
Пономаренко Володимир Віталійович 73450 
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Попенко Ярослав Володимирович 73045, 73046, 73047, 73050 
Попов Володимир Володимирович 73522 
Попович Микола Миколайович 72981 
Порошина Тетяна Вікторівна 73363 
Порудєєва Тетяна Володимирівна 73268 
Потайчук Оксана Юріївна 72999 
Потапчук Іван Степанович 72724 
Потьомкіна Галина Сергіївна 73762 
Потьомкіна Ольга Костянтинівна 73840, 73841, 73842, 73843 
Пошелюзний Сергій Вячеславович (Serg Slavych) 73177 
Предборський Валентин Антонович 73376 
Прийма Сергій Миколайович 73721 
Примак Артем Петрович 73148 
Притуляк Наталія Миколаївна 73660 
Пріміна Наталія Миколаївна 73266 
Прогонний Микола Віталійович 73090, 73091 
Прокопенко Дмитро Юрійович 73425 
Прокопенко Олександр Валентинович 72912 
Прокопенко Павло Михайлович 72843 
Прокопович Світлана Валеріївна 73218 
Прокоф'єв Дмитро Ігорович 73477 
Прокофьев О. В. (псевдонім) 73517, 73518, 73519, 73520, 73521 
Промський Георгій Леонідович 73537 
Пронін Віктор Юрійович 73151, 73152, 73153 
Проноза Олексій Іванович 73634 
Просвєтов Станіслав Іванович 73866 
Проскура Ганна Миколаївна 73013 
Прохорова Лариса Анатоліївна 72923 
Процай Людмила Петрівна 73356 
Проценко Людмила Вікторівна 73080 
Прощин Олег Юрійович 73817 
Прус Юрій Олександрович 72919 
Пузик Валерій Борисович 73456 
Пузур Михайло Вікторович 73898 
Пуйко Тетяна Валеріївна 73857 
Пустовойт Михайло Михайлович 73587 
Пушкар Олександр Іванович 73768 
Пясковський Вадим Валерійович 73857 
Работягова Людмила Іванівна 72997 
Разумовський Костянтин Веніамінович 73269 
Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік) 72988, 72989, 73171, 73172, 73970 
Ралко Марія Олександрівна 73227, 73228 
Репела Надія Петрівна 73039 
Репях Олександр Павлович 73616 
Рєзанова Наталія Олександрівна 73174 
Рибачук Віктор Іванович 73991 
Рижой Ольга Сергіївна 73633 
Рижук Євгенія Миколаївна 72733 
Римарева Дарина Євгеніївна 73157 
Рисований Олександр Миколайович 73391 
Рихлюк Світлана Вікторівна 73575 
Різоль Андрій Володимирович 73461, 73462 
Рогозян Юлія Сергіївна 73900, 73903 
Родченко Олександр Васильович 73533 
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Рожков Віктор Сергійович 73990 
Рожнова Вікторія Василівна 73857 
Розвадовський Сергій Володимирович 73283 
Романенко Василь Олексійович 73616 
Романишин Андрій Миколайович 72878 
Романова Анна Анатоліївна 73396 
Романова Дар'я Павлівна 73150 
Романовський Олександр Георгійович 73901 
Романюк Оксана Володимирівна 73040, 73062, 73063 
Романюк Олександр Никифорович 72970 
Романюк Яніна Миколаївна 72931 
Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна 73856 
Рощина Марина Іллівна 73626 
Рощук Марія Василівна 73205 
Рубанович Андрій Вікторович 73111 
Руденко Максим Володимирович 73871 
Руденко Сергій Васильович 72856 
Рудень Василь Володимирович 73321, 73322, 73358 
Ружинський В'ячеслав Володимирович (Ruzhynski) 73775 
Ружинський В'ячеслав Володимирович (Ruzhynski) 73264 
Румянцев Денис Миколайович 73512 
Русавська Ольга Олегівна 73266 
Руслан Церковний (псевдонім) 73967 
Рутгайзер Вікторія Георгіївна 72732 
Ручка Юрій Іванович 73658 
Рябенький Сергій Олександрович (Crank) 73107 
Рябоконь Євген Миколайович 73141, 73169 
Рябоконь Михайло Володимирович 73767 
Рябухін Микита Сергійович 73512 
Рябцев Олег Вікторович 73060 
Саваневич Вадим Євгенович 73694, 73743, 73744 
Савельєв Юрій Борисович 73105 
Савицька Яна Артурівна 72749 
Савицький Дмитро Михайлович 72916 
Савіна Світлана Станіславівна 72763 
Савченко Вікторія Станіславівна 73363 
Савченко Сергій Андрійович 73144 
Савчук Тамара Олександрівна 72971 
Садварій Яна Миколаївна 73183 
Саєнко Андрій Анатолійович 73680, 73681 
Сажко Галина Іванівна 72728 
Сай Валерій Миколайович 73193 
Сайгук Олександра Іванівна 73177 
Сальнік Наталія Василівна 73266 
Самодін Артем Володимирович 73857 
Самойленко Олександр Григорович 72877 
Самойлова Вікторія Володимирівна  72879 
Самолюк Василь Леонідович 73300 
Самолюк Олена В'ячеславівна 73300 
Сапожніков Ігор Вадимович 72931 
Сарапіна Ольга Андріївна 73778 
Саріан Олена Ігорівна 73904 
Сафонов Михайло Сергійович 73469 
Сафронов Олексій Володимирович (Вихід у місто) 73074 
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Сахалтуєва Ірина Раднавна 73677 
Сашнєв Георгій Олександрович 72760 
Седих Кіра Валеріївна 73356 
Селюк Дмитро Миколайович (rdsbrothers) 73007 
Селюк Роман Миколайович (rdsbrothers) 73007 
Семак Ольга Григорівна 73473 
Семичаєвський Сергій Валерійович 73825 
Семчук Дмитро Олександрович 73746 
Сербин Віталій Андрійович 73916 
Сербіна Інесса Михайлівна 73904 
Сергієнко Ангеліна Сергіївна 73619 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA, ІЛЛАРІЯ) 73580 
Середа Сергій Сергійович 73365, 73366, 73367, 73368, 73369, 73370, 73371, 

73398, 73399, 73400, 73401, 73402, 73412 
Середюк Оксана Іванівна 72710 
Середюк Тарас Леонідович 72710 
Сєров Микола Вікторович 73838 
Сєростанова Ольга Анатоліїівна 72982 
Сиволап Олена Володимирівна 72867 
Сивура Анна Валеріївна 73479, 73480, 73481 
Сидорчук Марія Анатоліївна 73122, 73123, 73124 
Синиця Валентин Іванович 73079, 73472 
Синцова Вікторія Володимирівна 73452 
Синяєва Людмила Василівна 73167 
Сироватський Леонід Анатолійович 73284 
Ситник-Чередниченко Іванна Олегівна 73072 
Ситнік Владислав Анатолійович 73183 
Сичова Оксана Володимирівна 72961 
Сіваченко Юлія Олександрівна 73297, 73298 
Сікора Олександр Володимирович 73068, 73069, 73070 
Сімонов Андрій Леонідович 73801 
Сініцина Наталья (псевдонім) 73979 
Сірий Євген Володимирович 73105 
Сіроштан Тетяна Василівна 73048, 73049 
Скільська Ярослава Миколаївна 73385 
Скоріков Олександр Анатолійович 73299, 73315 
Скорінов Сергій Олександрович 73017 
Скоробагатько Тарас Миколайович 73825 
Скочинський Роман Миколайович 73482 
Скрипіна Ірина Валентинівна 72998 
Скрипник Наталія Станіславівна 73357 
Скрипнікова Таїса Петрівна 72751 
Слабошпицький Мирослав Михайлович 73776 
Сладкевич Антон Анатолійович 73122 
Слєпцов Олег Семенович 73206 
Сліпухіна Оксана Олегівна 72765 
Слободяник Денис Сергійович 73041 
Слубський Олександр Володимирович (aslubsky) 73204 
Слюсар Наталя Геннадіївна 73532 
Смага Іван Тарасович 72878 
Сметанюк Віктор Анатолійович 73522 
Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан) 73355 
Смігунов Вячеслав Геннадійович 73476 
Смірнова Аліна Миколаївна 73270 
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Смірнова Олена Василівна 72925 
Сміт Єлізавета Михайлівна 73160 
Сміхура Віталій Романович 73616 
Смоляр Юрій Юрійович 73845 
Сніцаренко Олена Василівна 72801 
Соколан Олександр Володимирович 73692 
Соколенко Юлія Миколаївна 73174 
Сокруто Оксана Володимирівна 73902 
Солодовнікова Інна Юріївна 73835 
Солоха Максим Олександрович 72822 
Сомов Дмитро Олександрович 73566 
Сопов Олександр Михайлович 73945 
Сорока Сергій Миколайович 73058 
Сосковець Олександр Сергійович 73685 
Сохацький Олександр Анатолійович 73905 
Співак Руслан Веніамінович 72737 
Сподін Андрій Іванович 73455 
Стандіо Анжела Аліжонівна 73289 
Стародумова Аліна Вячеславівна 72757 
Стела Захарова (псевдонім) 73478 
Стелла Дячишин (псевдонім) 72816 
Стельмащук Юрій Іванович 73313 
Степанов Дмитро Вікторович 72972 
Степанов Олесь Ігорович 73966 
Степанов Сергій Сергійович 72831 
Степанова Ганна Миколаївна 73857 
Степанова Олена Олексіївна 73732 
Стефан Гюнст (Stephan Gunst) 73736, 73737, 73738, 73739 
Стецун Аполлінарій Іванович 73261, 73582 
Стойчев Олександр Олександрович 73963 
Столярик Павло Олегович 73062 
Столяров Олександр Миколайович 73696 
Столярова Наталія Ювіналіївна 73652 
Сторожук Олександр Миколайович 73584 
Стоян Олександр Володимирович 73111 
Страшук Юрій Олександрович 73482 
Стрига Віталій Вікторович 72716 
Стрига Михайло Вікторович 73184 
Стрижак Юрій Іванович 73722, 73730, 73731 
Стрільців Олександр Михайлович 73004, 73394 
Стронько Борислав Юрійович 73092 
Строчихін Юрій Федорович 73387, 73395 
Сувальський Сергій Сергійович 72886, 72887, 72888, 72889 
Судаков Володимир Іванович 73105 
Сулаєва Наталія Вікторівна 73356 
Суслов Володимир Юрійович 73724 
Сухарькова Марина Олегівна 73700 
Сухін Володимир Вікторович 73571 
Сухорук Олена Володимирівна 73937 
Сухоручкіна Ольга Миколаївна 73090, 73091 
Сушко Олег Богданович 73474, 73528 
Сушкова Ольга (псевдонім) 73523 
Сятиня Михайло Лукович 72990 
Таволжанський Ростислав Леонідович 73985 
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Таран Олександр Миколайович 73751 
Тараскіна Тетяна Євгеніївна 72868 
Тарасюк Алла Василівна 73806 
Таршинов Ігор Вікторович 72899 
Татарінов Дмитро Петрович 73683 
Татунчак Ярослава Іванівна 73039 
Таша Круз (псевдонім) 72884 
Тащук Віктор Корнійович 73687 
Тверитінова Анна Сергіївна 72860 
Тезіков В'ячеслав Сергійович 73527 
Телюх Валерій Михайлович 73897 
Тео Лєонов (псевдонім) 73726 
Теплухін Олексій Володимирович 72987 
Терентюк Вадим Георгійович 73257, 73258, 73611 
Терентьєв Олександр Миколайович 73873 
Терещенко Михайло Юрійович 73063 
Терещенко Тетяна Миколаївна 73537 
Тертяк Валерія Анатоліївна 73150 
Тиводар Оксана Василівна 73189 
Тимошенко Андрій Васильович 73623 
Тимошенко Людмила Миколаївна (Liudmyla Ginner) 73295 
Тимощук Віктор Іванович 73058 
Тисленко Сергій Валерійович 72932, 72933 
Тихий Володимир Вікторович 73414 
Тихоніна Світлана Іванівна 73266 
Тихонов Олександр Іванович 73833 
Тищенко Артем Андрійович 73431 
Тищенко Наталія Володимирівна 73550 
Тілай (псевдонім) 73020 
Тімченко Наталія Федорівна 73321, 73322 
Тімшин Іван Анатолійович 73245 
Тітканіч Андрій Васильович 73021 
Тітова Анастасія Олександрівна 73161 
Тіховська Тетяна Миколаївна 72733, 73823 
Ткач Костянтин Іванович 73755 
Ткач Микола Михайлович 73879 
Ткаченко Алла Михайлівна 73173 
Ткаченко Анна Володимирівна 73272 
Ткаченко Максим Костянтинович 73733, 73734, 73735, 73742 
Ткаченко Станіслав Йосипович 72972 
Ткаченко Тарас Анатолійович 73753, 73754 
Ткачук Микола Анатолійович 73777 
Толмачов Олександр Михайлович 73193 
Толстопятова Інна Василівна 73641, 73642, 73714, 73980, 73981, 73982 
Томахів Марта Володимирівна 73239 
Томашук Юрій Кузьмич 73397 
Томенко Тарас Миколайович 73708 
Томенчук Людмила Степанівна 73385 
Томчук Віктор Анатолійович 73494, 73496, 73505 
Торський Адріан Романович 73872 
Трегуб Віктор Васильович 73894, 73895 
Трегуб Павло Олегович 72898 
Третяк Антон Миколайович 73919, 73920, 73921, 73922, 73923, 73924, 73925, 

73926, 73927, 73928 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 46, 2017 
 

558 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Третяк Валентина Миколаївна 73919, 73920, 73921, 73924, 73928 
Третяк Наталія Антонівна 73922 
Третяк Роман Антонович 73923 
Трикоз Сніжана Валеріївна  73380 
Тримбач Сергій Васильович 73186 
Трінчер Анна Леонідівна 73353 
Тронько Ольга Володимирівна 73613 
Трофименко Людмила Іванівна 73377, 73379 
Трохимчук Віталій (псевдонім) 73316, 73317 
Трусова Ірина Вікторівна 73241 
Труш Віктор Валерійович 73771 
Тумасов Сергій Олександрович 73459, 73460 
Турбінський Артур Михайлович 73987, 73988 
Турчик Павло Миколайович 73600, 73601 
Турчина Катерина Петрівна 73864 
Тутченко Віктор Вікторович 73810, 73885 
Тучина Валентина Валеріївна 72738 
Тютюнник Євген Леонідович 73187, 73749 
Удалова Лариса Давидівна 73857 
Ус Вікторія Феліксівна 72900, 72901, 72902 
Усенко Марія Костянтинівна 73138 
Фадєєнко Галина Дмитрівна 72729 
Фарахі Мілад 73774 
Фастовець Валентина Іванівна 73415 
Федій Ольга Андріївна 73356 
Федкевич Максим Вікторович 72895 
Федоров Микола Миколайович 72842 
Федченко Олег Михайлович 73002, 73003 
Федя (псевдонім) 73338 
Федяй Володимир Іванович 73695 
Фесенко Марія Євгенівна 72727 
Фефілова Тетяна Володимирівна 73291 
Фещук Віктор Вікторович 73375 
Філатов Євген Володимирович 72945, 73674 
Фінкельштейн Володимир Борисович 72960 
Фокас Ольга Андріївна 73930 
Форостяний Андрій Володимирович 73857 
Фрейдлін Михайло Павлович 73723, 73727, 73729 
Френк Сіннаеве (Frank Sinnaeve) 73736, 73737, 73738, 73739 
Фурсов Володимир Вікторович 73704 
Футимський Анатолій Юліанович 73777 
Фьокла Фортель (псевдонім) 73234 
Хабалюк Василь Васильович 73385 
Хай Павло Михайлович 73232, 73233 
Хай Юлія Сергіївна 73232, 73233 
Ханна Катріна (KATRINA) 72890 
Хардін Олег Олександрович 73882, 73883 
Харлампієва Ірина Володимирівна 73779, 73780, 73781, 73782, 73783, 73784, 73796 
Хаустова Євгенія Борисівна 73576 
Хащевська Віра Петрівна 72944 
Хвисюк Олександр Миколайович 73165 
Хейфец Літа Романівна 73939, 73965 
Хитра Олена Володимирівна 73133, 73134, 73142 
Хицун Сергій Геннадійович 73697 
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Хищенко Людмила Аркадіївна 72880 
Хламов Сергій Васильович 73693, 73694, 73703, 73743, 73744 
Хмелевський Микола Олександрович 72990 
Хмелевський Олег Васильович 73815 
Хмельницька Аделіна Валентинівна 73464 
Хмельницький Володимир Ілліч 73535, 73646 
Холоденко Катерина Анатоліївна 73661 
Хоменко Марина Михайлівна (Амураліра, Амуралира) 73516, 73645, 73672 
Хомуленко Тамара Борисівна 73103 
Хомчак Олена Геннадіївна 73049 
Хуторянський Олександр Васильович 73055 
Цапко Денис Петрович 72689, 72690, 72837, 72838, 73851, 73852, 73853, 

73854, 73855 
Цвіліховський Валерій Іванович 73494 
Цвіркун Сергій Вікторович 72924 
Церковна Оксана Георгіївна 73567 
Цибульник Сергій Олексійович 72820, 72821 
Цибульська Вікторія Олександрівна 73627 
Цілик Ірина Андріївна 73690 
Цірук Ганна Вікторівна 73025 
Цобенко Ольга Василівна 73266 
Чайка Олексій Леонідович 73905 
Чаплигін Олександр Вадимович 72893 
Чаповська Ольга Андріївна 73626 
Чарненко Елла Петрівна (Шаде Пефер) 73115 
Чеботарьов Вадим Сергійович 73110 
Чеботарьова Олена Валентинівна 73378 
Чебукіна Валентина Федорівна 73599 
Чекмарьов Дмитро Борисович 73575 
Черкашина Тетяна Вікторівна 72798, 72799 
Черних Генадій Андрійович 73105 
Чернікова Сюзанна Михайлівна 73303 
Чернушкіна Оксана Олександрівна 72993, 72994 
Чернявська Наталія Володимирівна 73579 
Черняк Олександр Іванович 72980 
Чертов Костянтин Юрійович 73809 
Чертов Микола Іванович 73683 
Чеховська Ганна Станіславівна 73904 
Чеченя Костянтин Анатолійович 73960 
Чечуліна Олена Олександрівна 73375 
Чигирин Катерина Євгенівна 72903 
Чиженко Наталія Петрівна 73075 
Чирухін Петро Пилипович 73354 
Чичикало Ніна Іванівна 72749 
Чмельова Юлія Миколаївна 73765 
Чобіток Вікторія Іванівна 73095 
Чокпун Агобен (псевдонім) 73403 
Чорний Микола Васильович 72831 
Чорноус Юлія Миколаївна 73857 
Чумаченко Василь Андрійович 72883 
Чупіков Олексій Валерійович 73192, 73304, 73305, 73306, 73307, 73308, 73309, 

73310, 73311, 73312 
Чуприков Анатолій Павлович 73570 
Чутчев Сергій Вікторович 73207, 73208, 73209, 73210, 73211, 73212, 73213, 

73214, 73215, 73216, 73217 
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автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Шабельник Ірина Іванівна 72999 
Шаблієнко Дар'я Леонідівна 73341 
Шалманов Михайло Васильович 73022, 73023, 73024 
Шаповалов Артем Андрійович 72701, 72704 
Шаповалов Валентин Валерійович 72990 
Шаповалов Валерій Володимирович 72990 
Шаповалова Антоніна Анатоліївна 73544 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 72990 
Шаринов Євгеній Павлович 72830 
Шарко Маргарита Василівна 73806 
Шаров Сергій Володимирович 72858 
Шарова Тетяна Михайлівна 72858, 72859, 72860 
Шатохіна Юлія Вікторівна 73964 
Шваб Юлія Олегівна 73769 
Швидкий Андрій Володимирович 73522 
Шебанова Віталія Ігорівна 73162, 73163, 73168 
Шевченко Вікторія Олександрівна 72717 
Шевченко Володимир Миколайович 73077 
Шевченко Олександра Володимирівна 72759 
Шевченко Юлія Михайлівна 73294 
Шевчик Юрій Віталійович 73365, 73366, 73367, 73368, 73369, 73370, 73371, 

73398, 73399, 73400, 73401, 73402, 73412 
Шевчук Вадим Анатолійович 73745 
Шевчук Віталій Володимирович 72778, 72779, 72780, 72781 
Шевчук Володимир Олександрович 72715 
Шевчук Олексій Андрійович 73877 
Шекун Олександр Вікторович 73246 
Шеляг Ганна Віталіївна 72847 
Шен Лариса Володимирівна 73546 
Шепетько Сергій Анатолійович 72742, 72743 
Шеремета Олександр Петрович 72973 
Шерстюк Володимир Анатолійович 73191, 73200, 73201, 73202, 73203 
Шийко Олександр Миколайович 73267 
Шилов Юрій Юрійович 72910 
Шинкаренко Інна Анатоліївна 73326 
Шинкаренко Інна Анатоліївна (Квітень) 73327 
Шинкарук Василь Дмитрович 73504, 73506 
Шинкарук Олександра Василівна 73493 
Шкідченко Софія Григорівна 73931 
Шкідченко Юлія Володимирівна 73931 
Шкурупій Ольга Всеволодівна 73387, 73388, 73389, 73390, 73395 
Шмелькова Катерина Сергіївна 73904 
Шмельова Тетяна Федорівна 73549 
Шостак Сергій Георгійович (Sudhira Das) 73604 
Шпак Віталій Степанович 72832 
Шпичак Олег Сергійович 73833 
Шрам Тетяна Валеріївна 73778 
Шраменко Володимир Миколайович 73756 
Штефанюк Володимир Васильович 73272 
Штойко Радислав Романович 73219 
Шуляков Владислав Миколайович 73415 
Шульга Олена Олександрівна 73230 
Шульженко Олег Григорович 72896 
Шупяк Роман Романович (Роман Скорпіон) 73036 
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Шургот Тарас Степанович 73616 
Шурінс Станіславс 73116, 73117, 73118, 73149 
Шустерман Тамара Йосипівна 72943 
Шушпанов Антон Олександрович 73638, 73639, 73640 
Щенякін Олег Володимирович 73193 
Щепотіна Наталія Юріївна  73340 
Щербань Яна Вікторівна 73609 
Щербина Валентина Анатоліївна 73975 
Щербина Вікторія Миколаївна 72706 
Щетинін Ігор Євгенович 73587 
Щука Роман Володимирович 73873 
Щукін Володимир Сергійович 73586 
Элен Де Софф (псевдонім) 73279 
ЭММА ПИНЬКОВСКАЯ, ЕММА ПІНЬКОВСЬКА 
(псевдонім) 

72814, 72815 

Юр'єва Людмила Миколаївна 72943 
Юрій Хант (псевдонім) 73420 
Юркевич Олена Миколаївна 73545 
Юрченко Олександр Віталійович 73049 
Юрчук Володимир Петрович 73434 
Юсупов Володимир Васильович 73394, 73857 
Яворенко Лідія Едуардівна 73975 
Яворська Тетяна Іванівна 72919 
Якобоскі Олена Володимирівна (Хелена Якобоскі, 
Helena Yacoboski) 

73986 

Яковенко Анна Олександрівна 73887, 73888, 73890 
Яковенко Віра Дмитрівна 73469 
Яковенко Марія Миколаївна 73296 
Яковлев Олександр Миколайович 73658 
Яковлева Наталья Вікторівна 73243, 73244, 73245 
Ямненко Михайло Іванович 73670, 73671 
Янковський Ігор Миколайович 72689, 72690, 72837, 72838, 73851, 73852, 73853, 

73854, 73855 
Яремака Наталія Сергіївна (Науменко) 73356 
Яремчук Юрій Євгенович 73977 
Ярмошенко Олександр Вікторович 72723 
Ярних Тетяна Григорівна 73833 
Яровенко Леонід Олександрович 73728 
Яровий Володимир Віталійович 73257 
Яроповецький Роман Анатолійович 73272 
Ярославцев Володимир Михайлович 73670, 73671 
Ясній Іван Михайлович 73446 
Яцишин Віталій Анатолійович 73657 
Яцків Алла Володимирівна 73144 
Яцюк Вячеслав Анатолійович 73804, 73805 
Ящук Антоніна Миколаївна 73223 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в 
Україні - Дивись Українське!" 

 73461, 73462 

Військовий інститут телекомунікацій та 
інформатизації 

 73224 

Вінницький національний технічний університет 72967, 72968, 72969, 72970, 72971, 72972, 72973, 
72974, 72975, 72976, 72977, 72978, 72979, 72980, 
72981, 73600, 73601, 73602, 73603 

Державна установа "Інститут урології Національної 
академії медичних наук України" 

 73363 

Державний науково-дослідний інститут 
інформатизації та моделювання економіки 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України 

 73810 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 73178 

Запорізький національний технічний університет  73823 

Запорізький національний технічний університет  73173, 73174, 73175 

Інститут геологічних наук Національної Академії 
наук України 

 72724 

Інститут програмних систем Національної академії 
наук України 

 73284, 73285, 73286, 73287, 73288 

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова 
Національної академії наук України 

 73905 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 73242, 73524 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 73105 

Київський національний університет технологій та 
дизайну 

 73713 

Міжнародний благодійний фонд "СПОРТ І ДІТИ"  73478 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 73090, 73091 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 72997 

Науково-дослідний інститут інформатики і права 
Національної академії правових наук України 

 73628 

Науково-дослідний інститут публічного права   73613 

Національна академія внутрішніх справ  73004, 73005, 73055, 73374, 73375, 73376, 73394, 
73857 
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найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Національний авіаційний університет  73533, 73549 

Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 72839, 72840, 72841 

Національний транспортний університет  72845, 73075 

Національний університет "Києво-Могилянська 
академія" 

 73006 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 73487, 73488, 73489, 73490, 73491, 73492, 73493, 
73494, 73495, 73496, 73504, 73505, 73506 

Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  73099, 73722, 73730, 73731 

Приватне акціонерне товариство "Науково-
виробничий комплекс "Курс" 

 73058 

Приватне акціонерне товариство "Пріоком"  72832 

Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА 
НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" 

 73634 

Сумський державний університет  73918 

Товариство з обмеженою відповідальністю - 
Компанія "INVEST - CONSULT PARK" 

 73804, 73805 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙ.ТІ.ЕС.-ГРУП" 

 73272 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН ІТ" 

 73724, 73930 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТ 
Україна ЛТД" 

 73256, 73257, 73258, 73611 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АНТЕЙ." 

 73762 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво "Моноліт" 

 73683 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 72689, 72690, 72837, 72838, 73851, 73852, 73853, 
73854, 73855 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА" 

 73080 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІРБЕКС 
СОЛЮШНС" 

 73885 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КЕНОСОФТВЕР" 

 73565 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОРПОРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 

 73527 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МЕДІТАМЕНТ" 

 73512 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробнича фірма "ГРІС" 

 73710 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр 
Інтернешнл" 

 73664, 73665, 73666, 73667, 73668, 73669 
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найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Програміка"  

 73482 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ" 

 73773 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"С-Монітор" 

 73654 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"С - ІНЖИНІРИНГ" 

 73129 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  73838 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТСЕРВ-МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

 72944 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Старлайт Сейлз" 

 73486 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД" 

 72966 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Торговий дім "Санітарний щит України" 

 73507, 73508, 73509, 73510 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Українські геоінформаційні системи" 

 73616 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фідленс 
Фармінг" 

 72818 

Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 73614, 73615 

Українська інженерно-педагогічна академія  72728, 72730, 72920, 72921, 73095, 73096, 73097, 
73100, 73102, 73103, 73104, 73688, 73689 

Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту 

 73825 

Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України 

 73205 

Український науково-методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи 

 73936 

Філія "Проектно-конструкторське технологічне бюро 
інформаційних технологій" публічного акціонерного 
товариства "Українська залізниця" 

 72868, 72931 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 72717, 72734, 72998, 73357, 73415, 73435, 73436, 
73437, 73663 

Харківський національний медичний університет  72731, 72898, 73141, 73169 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 73469, 73599, 73720 

Центр математичного моделювання Інституту 
прикладних проблем механіки і математики  
ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України 

 73872 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 
Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

68443 02.08.2017 
15799 03.08.2017 
13175 03.08.2017 
15679 29.08.2017 

65972 (два дублікати) 29.08.2017 
71509 11.09.2017 
53635 11.09.2017 
71645 11.09.2017 
71646 11.09.2017 
71647 11.09.2017 
51927 12.09.2017 
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