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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА 
 

від 13 грудня 2017 р. № 998 

м. Київ 

 

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 
з питань інтелектуальної власності 

 
 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є : 

Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності зміни, що додаються. 

 
 
 

Прем'єр-міністр України                                            В. ГРОЙСМАН 
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Інд. 67 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 13 грудня 2017 р. № 998 

 

ЗМІНИ, 
 

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань 
інтелектуальної власності 

 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 "Про затвердження Положення 
про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" (ЗП України, 1994 р., № 11, 
ст. 278; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 95; 2001 р., № 33, ст. 1536; 2002 р., № 34, ст. 1592; 
2011 р., № 71, ст. 2673): 

1) у вступній частині постанови слова "Про охорону прав на сорти рослин"," виключити; 

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою: 

друге речення абзацу першого пункту 18 викласти в такій редакції: "Для проведення цієї роботи 
утворюються атестаційна та апеляційна комісії, склад яких затверджується Першим віце-прем'єр-міністром 
України - Міністром економічного розвитку і торгівлі."; 

перше речення пункту 19 викласти в такій редакції: "Атестаційна та апеляційна комісії діють 
відповідно до положень, які затверджуються Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром 
економічного розвитку і торгівлі."; 

пункт 20 виключити; 

у пункті 21 слова "документ про внесення плати за атестацію," виключити; 

друге речення пункту 23 викласти в такій редакції: "Відповідне рішення атестаційної комісії 
затверджується наказом Мінекономрозвитку."; 

в абзаці другому пункту 25 слова "Голові Державної служби інтелектуальної власності" замінити 
словами "Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі"; 

в абзаці другому пункту 28 слова "Головою Державної служби інтелектуальної власності" замінити 
словами "наказом Мінекономрозвитку"; 

у тексті Положення слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити 
словом "Мінекономрозвитку"; 

у додатках до Положення: 

у додатку 1: 

слова "Голові Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами "Першому віце-прем'єр-
міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі"; 

слова ", сорти рослин" виключити; 

пункт 5 виключити; 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

5 

у додатках 2 і 3 слова "Державна служба інтелектуальної власності" і "Голова Державної служби 
інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України" і "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" 
у відповідному відмінку. 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555 "Про затвердження положень з 
питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз 
даних" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 42, ст. 1792; 2004 р., № 12, ст. 741; 2011 р., № 71, ст. 2673; 
2012 р., № 3, ст. 86): 

1) у Порядку виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженому зазначеною 
постановою: 

у пункті 3 слова "Державної служби інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" замінити 
словом "Мінекономрозвитку"; 

у тексті Порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку"; 

2) у Положенні про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок, затвердженому зазначеною 
постановою: 

в абзаці другому пункту 8 слова "Державна служба інтелектуальної власності повинна надати" 
замінити словами "Мінекономрозвитку надає"; 

у пункті 9 слова "Державна служба інтелектуальної власності та її" замінити словами 
"Мінекономрозвитку та його"; 

у тексті Положення слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити 
словом "Мінекономрозвитку". 

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію 
авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, 
ст. 2369; 2011 р., № 71, ст. 2673): 

1) у пункті 1 постанови слова "Державна служба інтелектуальної власності" замінити словами 
"Міністерство економічного розвитку і торгівлі"; 

2) у Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, 
затвердженому зазначеною постановою: 

у пункті 1 слова "Державною службою інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" замінити 
словом "Мінекономрозвитку"; 

у тексті Порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку"; 

у додатку до Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" замінити словами 
"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", а слова "Голова Державної служби інтелектуальної 
власності" - словами "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі 
України"; 

3) у розмірах та порядку сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і 
договорів, які стосуються права автора на твір, затверджених зазначеною постановою: 

пункт 4 викласти в такій редакції: 

"4. Кошти від сплати зборів зараховуються до бюджету у порядку, встановленому Бюджетним 
кодексом України."; 

в абзаці четвертому пункту 7 слова "спеціального фонду Державного бюджету України" замінити 
словом "бюджету"; 
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у тексті розмірів та порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом 
"Мінекономрозвитку". 

4. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 р. № 247 "Про 
затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням" 
(Офіційний вісник України, 2002 р., № 20, ст. 989; 2014 р., № 3, ст. 53) слова "Державну службу інтелектуальної 
власності" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі". 

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 "Про затвердження Положення 
про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності" 
(Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1042; 2004 р., № 12, ст. 741; 2006 р., № 21, ст. 1562; 2011 р., № 71, 
ст. 2673; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2014 р., № 3, ст. 53; 2016 р., № 99, ст. 3219): 

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "Державної служби інтелектуальної власності" 
замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі"; 

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою: 

у назві Положення слова "Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами 
"Міністерства економічного розвитку і торгівлі"; 

у пункті 2 слова "Державної служби інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" замінити 
словом "Мінекономрозвитку"; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

"3. Державні інспектори призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем 
Мінекономрозвитку."; 

в абзаці восьмому пункту 9 слова "спільних рішень Державної служби і Мінекономрозвитку" замінити 
словами "рішень Мінекономрозвитку"; 

у тексті Положення слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку". 

6. У Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2002 р. № 925 (Офіційний вісник України, 
2002 р., № 27, ст. 1280; 2004 р., № 2, ст. 39; 2016 р., № 99, ст. 3219): 

у тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словом 
"Мінекономрозвитку"; 

у назві додатка 1 до Порядку слова "Державної служби інтелектуальної власності" замінити словами 
"Міністерства економічного розвитку і торгівлі". 

7. У Положенні про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону 
України "Про охорону прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1592; 2011 р., № 61, 
ст. 2439, № 71, ст. 2673): 

1) абзац другий пункту 3 виключити; 

2) абзац четвертий пункту 18 виключити. 

8. У пункті 2 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних 
за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 "Про порядок участі центральних 
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник 
України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), у позиції "Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ)" у графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" слова "Державна 
служба інтелектуальної власності," виключити. 
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9. В абзаці першому пункту 4 розділу II додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 
2003 р. № 71 "Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне 
використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них 
виконань" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 128; 2009 р., № 34, ст. 1169; 2011 р., № 71, ст. 2673) 
слова "Державною службою інтелектуальної власності" замінити словом "Мінекономрозвитку". 

10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 "Про затвердження 
мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" 
(Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 129; 2011 р., № 71, ст. 2673) слова "Державну службу 
інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі". 

11. У Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці 
спеціального ідентифікаційного коду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 
2003 р. № 623 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 836; 2005 р., № 37, ст. 2280; 2011 р., № 71, 
ст. 2673; 2012 р., № 3, ст. 86, № 91, ст. 3676; 2016 р., № 99, ст. 3219): 

1) в абзаці третьому пункту 2 слова "Державною службою інтелектуальної власності (далі - Державна 
служба)" замінити словом "Мінекономрозвитку"; 

2) у тексті Порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку"; 

3) у додатках до Порядку: 

у пункті 1 додатка 1: 

у другому реченні абзацу другого слова "Державною службою інтелектуальної власності" замінити 
словом "Мінекономрозвитку"; 

у першому реченні абзацу третього слова "Державної служби інтелектуальної власності" замінити 
словом "Мінекономрозвитку"; 

у додатку 2 слова "Державна служба інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі". 

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 "Про затвердження Порядку 
використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, 
ст. 1989; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2014 р., № 3, ст. 53; 2016 р., № 18, ст. 742): 

1) у пункті 2 слова "Державну службу інтелектуальної власності" замінити словами "Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі"; 

2) пункт 17 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції: 

"17. Мінекономрозвитку подає щороку до 1 червня Кабінетові Міністрів України узагальнену 
інформацію про результати інвентаризації комп'ютерних програм та відповідні дані Генеральному штабу 
Збройних Сил з метою здійснення контролю за виконанням органами виконавчої влади завдань у сфері 
оборони.". 

13. У тексті Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого 
винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 38; 2011 р., 
№ 71, ст. 2673; 2013 р., № 97, ст. 3577; 2014 р., № 3, ст. 53), слова "Державна служба інтелектуальної власності" 
в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку". 

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253 "Про затвердження Порядку 
легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, 
ст. 586; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2013 р., № 29, ст. 1005; 2014 р., № 3, ст. 53): 

1) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державна служба інтелектуальної 
власності" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку"; 
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2) у додатку до постанови: 

позицію 

"Голова Державної служби інтелектуальної власності, заступник голови міжвідомчої робочої групи" 

замінити такою позицією: 

"Директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку"; 

виключити таку позицію: 

"Голова Держінформнауки". 

15. У Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 51, ст. 3354; 2005 р., № 34, ст. 2036; 2007 р., № 72, ст. 2702; 2011 р., № 71, ст. 2673): 

1) у пункті 4: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

"4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноважених Мінекономрозвитку закладів, що входять до 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності."; 

в абзаці другому слова "закладу експертизи" замінити словом "закладів"; 

2) в абзацах сьомому і дев'ятому пункту 5, абзацах першому і четвертому пункту 6, абзацах десятому і 
одинадцятому пункту 7 і пункті 8 слово "експертизи" виключити; 

3) у тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити 
словом "Мінекономрозвитку"; 

4) у тексті додатка до Порядку слова "закладу експертизи" замінити словом "закладу". 

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 "Деякі питання надання 
Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних 
послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1644; 2013 р., № 63, ст. 2283; 2015 р., № 72, ст. 2356): 

1) у назві і пункті 2 постанови слова "Державною службою інтелектуальної власності" замінити 
словами "Міністерством економічного розвитку і торгівлі (у сфері інтелектуальної власності)"; 

2) у додатку до постанови: 

у назві додатка слова "Державною службою інтелектуальної власності" замінити словами 
"Мінекономрозвитку (у сфері інтелектуальної власності)"; 

назву розділу "Державна служба інтелектуальної власності" викласти в такій редакції: 

"Мінекономрозвитку (у сфері інтелектуальної власності)"; 

пункти 8 - 11 виключити. 

17. В абзаці першому пункту 7 і пункті 11 Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на 
використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 877 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, 
ст. 3577), слова "Державна служба інтелектуальної власності" замінити словом "Мінекономрозвитку". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73996  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панарін Борис Георгійович, Васильчук Анатолій Леонідович  
 
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)  Науково-технічний твір "Кінезотерапевтичне крісло-тренажер з 
пружними навантажувальними елементами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Крісло призначене для розвитку та відновлення структурно-
функціонального стану опорно-рухового апарату кістково-м'язової 
системи та лікування функціональних розладів інших систем та 
органів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73997  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
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 "Мама ама рич бич"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73998  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
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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 "Тебе придётся признать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  73999  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
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 "Давай спрячемся ото всех"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74000  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
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 "Любить - не закрывая глаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74001  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
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 "Ты для меня все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74002  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
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 "Часу плин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74003  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
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 верим"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74004  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Олександр Анатолійович  
 
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 "Зображення логотипів 
"Play Cookies" ("Play Cookies")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74005  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роздобудько Ірен Віталіївна  
 
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 "Одержима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Олена Шовгенова-Теліга - не бронзовий пам'ятник, вона була 
жвавою, елегантною, емоційною, завжди усміхненою дівчиною і стала 
неординарною жінкою. За свідченнями сучасників - "королевою", 
здатною заворожити і повести за собою. У фільмі використано реальні 
висловлювання, вірші і думки історичних персонажів, а також події з 
життя Олени Теліги і маловідомі факти з її біографії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74006  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роздобудько Ірен Віталіївна  
 
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 "Щедрик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія життя і загадкової смерті відомого українського композитора 
Миколи Леонтовича. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74007 
  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

13 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Калина Лівіанівна, Рубанка Алла Іванівна, Ставицька 
Валентина 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 "Побудова креслення базової конструкції 
пальта чоловічого за англійським методом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість побудувати креслення деталей конструкції 
пальта чоловічого за англійським методом конструювання одягу             
У. Алдріча на різні розміри і зрости. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74008  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Калина Лівіанівна, Колосніченко Олена Володимирівна, 

Ставицька Валентина 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 "Побудова креслення базової конструкції 

пальта жіночого за англійським методом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість побудувати креслення деталей конструкції 
пальта жіночого за англійським методом конструювання жіночого 
одягу У. Алдріча на різні розміри і зрости. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74009  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела 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 "Зустріч"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74010  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Марина Михайлівна  
 
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 твір "Авторський проект туристичного туру 

"Западный берег США"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74011  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Марина Михайлівна  
 
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 твір "Авторський проект туристичного туру "От Нью-

Йорка до Майами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74012  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пампуха Геннадій Геннадійович  
 
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 твір науково-практичного характеру 

"МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ" 
("EAC Moot Court")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конкурс із судових дебатів, який моделює розгляд комерційного спору 
в арбітражі та проходить англійською мовою. Конкурс проходить 
протягом чотирьох місяців та фактично складається з заочної та очної 
стадій змагань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74013  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, літературний 

письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Авторська школа Мельник С.В. 

"Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це унікальний навчальний заклад, у якому створено умови для 
всебічного розвитку суб'єктів навчально-виховного процесу, 
оволодіння ними навичками самореалізації в умовах громадянського 
суспільства відповідно до інтересів та можливостей кожного. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74014  
 
Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щолокова Марина Олександрівна (SHCHOLOKOVA MARYNA)  
 
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 "Математика на польськом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для школярів і студентів, які планують 
вчитися у польських вищих навчальних закладах. До посібника 
увійшли розділи: "алгебра", "тригонометрія", "теорія ймовірності" 
та інші. Матеріали представлені на двох мовах: польській і 
російській. У кінці деяких розділів запропоновані тексти для читання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74015  
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Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Сергій Дмитрович, Сергійчук Валентин Анатолійович, 

Тильний Віталій Ярославович, Ковцун Володимир Михайлович, 
Жогло Володимир Олександрович  

 
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 кінофільму "Секс і нічого особистого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коли тебе кидає кохана дівчина, тому що ти нездара у ліжку, - значить 
щасливому життю настав кінець - принаймі статевому. Але Сергій 
зустрічає стриптизерку Діану, яка береться зробити з нього 
справжнього мачо. Правда, її уроки носитимуть лише теоретичний 
характер, але нудними вони точно не будуть! 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74016  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паращук Тарас Іванович, Корченко Анна 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 "Програмний модуль формування еталонів 
параметрів для систем виявлення аномалій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмний модуль формування еталонів параметрів для 
систем виявлення аномалій в комп'ютерних мережах, який дозволяє 
проводити попередження  DOS/DDOS-атак, за рахунок використання 
еталонів параметрів КОП та КПОА, що надає можливість виявляти 
аномалії, пов'язані з пуфінг-атаками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74017  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кугай Наталя Василівна, Заїка Оксана Володимирівна, Бурчак 
Станіслав Олександрович, Конопля Вікторія Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Математичний аналіз: Границя. 
Неперервність. Похідна. Математичне моделювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кугай Н.В. Математичний аналіз : Границя. 
Неперервність. Похідна. Математичне моделювання. Навчально-
методичний посібник / Н.В. Кугай, О.В. Заїка, С.О. Бурчак,                     
В.О. Конопля. - Харків, 2017. - 265 с. 

 
Анотація   

Посібник розкриває деякі теми курсу математичного аналізу, який 
вивчається у вищих навчальних закладах. Матеріал посібника 
структуровано так, що він стане у нагоді не тільки студентам, а й 
викладачам математичного аналізу під час підготовки до практичних 
занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74018  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морохович Ярослав Володимирович  
 
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 "Розробка сайту та фірмового стилю компанії "Час 
газу" ("Фірмовий стиль "Час газу "Время газа")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рорзроблена графічна складова сайту для компанії "Час Газу", яка 
представлена у формі графічних кольорових макетів типових 
сторінок веб-сайту, які відповідають функціональному призначенню і 
виконані у єдиному стилі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74019  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колот Володимир Михайлович, Рєпіна Інна Миколаївна, Шергіна 
Лідія Антонівна, Щербина Ольга Володимирівна, Ковтун Віта 
Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

 
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 "Практикум 
"Підприємництво і бізнес-культура"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74020  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Вадим 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)  Пісня-дума "Києво-Братська ікона 1651-1662 років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором оспівано чудесні події з іконою Божої матері у 1651-1662 
роках. Може виконуватись як церковний кант.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74021  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біда Назар Іванович  
 
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 "Авторська розробка словесно-

графічного та графічного позначень торгової марки "ЗАФРАЇР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з двох малюнків: пташки, розташованої в середині 
ромба, та чоловіка (козака) в чорних окулярах, який з кухлем, 
наповненим пивом, спирається на ковадло. На ковадлі літерами 
зображено слово "ЗАФРАЇР".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74022  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Склярська Наталія Володимирівна  
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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)  Сценарій проведення національно-культурного фестивалю "Київ 
Клезмер Фест"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В сценарії описано формат проведення фестивалю культури ашкеназі, 
його структура та вимоги до фестивалю, а також поданий загальний 
опис проведення фестивалю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74023  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
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 "Система обліку ув'язнених"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення завдань обліку, розподілу, 
фіксації переміщень ув'язнених, аналітичної звітності, формування 
звітів, ведення реєстрів відповідно до завдань з контролю за 
дотриманням законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74024  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасов Ігор Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Познай себя, а значит и Бога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74025  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Володимир Миколайович (VO'Lavrenchuk), Жадан Сергій 
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 "Дорога на Схід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74026  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (псевдонім)  
 
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 для дитячого театру "Як рятували країну Мережину" ("Країна 
Мережина")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Країна Мережина - це мереживний, вишиваний простір. Мешканці 
країни - Мережинці: Ниточки, Мотузочки, Шворочки, Шнурочки. 
Хлопчик Євген потрапляє в країну Мережину, яка в небезпеці. 
Чорний павук забрав у мешканців мову, волю, яскраві кольори. 
Примусив ткати чорні полотна. Тому мешканці стали безвольні, 
бездійні, а країна сіра та безбарвна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74027  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любимий Констянтин Миколайович  
 
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 "Технологии энергосбережения 
"POLYMETRICA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначається для забезпечення контролю температури, 
електроенергії, обліку газу та води, відчинення дверей, керування 
устаткуванням та дозволяє дистанційно контролювати дані у будь-
який момент часу через WEB - ІНТЕРФЕЙС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74028  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багдай Ольга Яківна  
 
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 "Прекрасна мить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74029  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонець Олена Володимирівна, Прокопенко Сергій Васильович, 
Костенко Микола Прокопович  

 
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 визначення індивідуальних нормативних 
метричних характеристик селезінки в залежності від 
антропометричних показників "SpleenNorm"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма належить до медицини, а саме до фізіологічної та 
морфологічної галузей. Програму розроблено на основі патенту 
України на корисну модель № 62827. Використання програми дає 
можливість визначити індивідуальні нормальні сонографічні 
параметри селезінки на підставі комплексу антропометричних 
показників та статевих особливостей людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74030  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клад Антон Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізична особа-підприємець Зайцев Павло Ігорович 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма обліку фінансово-господарської діяльності 
підприємства "Ареал-Облік"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бухгалтерсько-фінансова програма призначена для автоматизації 
бізнес-процесів для підприємств малого та середнього бізнесу, 
бюджетних установ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74031  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемерис Ганна Юріївна  
 
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)  Тривимірна книжка-іграшка "Будиночок принцеси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета книжки-іграшки - формування естетичного смаку, 
повноцінного, всебічного та гармонійного розвитку дитини як 
особистості. За допомогою книжки можливо прищепити любов 
маляти до книги, розвивати фантазію та творче мислення. 
Призначено для дітей молодшого шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74032  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашков Володимир Юрійович (Pashkov Design)  
 
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 ескізів "Ілюстрації вішалки для одягу "Кукловод М2" 
("Вішалка "Кукловод М2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74033  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорович Світлана Анатоліївна  
 
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 "Rubber Base"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74034  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорович Світлана Анатоліївна  
 
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 "Rubber Top"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74035  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михида Сергій Павлович  
 
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)  Монографія "Психопоетика українського модерну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74036  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михида Сергій 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)  Монографія "Володимир Винниченко: психопортрет у дзеркалах і 
задзеркаллі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74037  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелеко Тетяна Анатоліївна, Удалов Сергій 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 письмовий твір "Сценарий фестиваля авторской песни 
"Одесские лиманы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій фестивалю авторської пісні, який проходитиме з квітня            
по червень або з вересня по листопад. Місце проведення - місто            
Одеса або будь-який населений пункт Одеської області, або              
наметове містечко в місті, або біля населеного пункту. Учасники 
фестивалю - автори своїх пісень та гості. Вік учасників не обмежено. 
Фестиваль проводиться у двох форматах: конкурсний, 
позаконкурсний.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74038  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Інна Андріївна  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням 
нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв'язку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика дає змогу без значних трудових та фінансових 
затрат досліджувати переміщення мешканців міста на основі масивів 
інформації про трансакції абонентів стільникового зв'язку та 
визначати розміщення об'єктів тяжіння. Це дозволяє, в свою чергу, 
визначити пасажиропотоки за маршрутами громадського транспорту 
на основі привабливості їх для потенційних пасажирів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74039  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поперечний Ігор 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 авторських пісень "Мій рідний край"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторські пісні у кількості 23 штук - це пісні, що віддзеркалюють 
сьогодення. Описані в піснях події та персонажі бралися з життя і є 
існуючими, а не вигаданими. Збірка розрахована на широку 
аудиторію слухачів. До збірки увійшли: "Мій рідний край", "Весна", 
"Перше кохання", "Дитяча мрія", "Херсонський зорепад", "Восьмое 
марта", "Разговор с любимой", "Мелодия твоих глаз", "Да здравствует 
балет!", "Будьте здоровы, или с легким паром!", "Красавица востока", 
"Солнечная Светлана", "Вероника - цветок любви", "Полинушка", 
"Я люблю Партенит", "Спасибо доктора...", "С новым годом", "Рыжик", 
"Котёнок Мяу", "Любимый урок", "Олимпийские наджеды", "Болеем 
за футбол", "Песенка горнолыжника".     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74040  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорушкіна Катерина Владиславівна  
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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)  Сценарій корпоративного заходу "Казки про цінності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наші цінності - це ґрунт з поживними речовинами, які живлять нас 
щодня. Навіть коли ми втомлені і почуваємося не в ресурсі розуміння 
цінностей, які нами рухають, допомагає продовжувати шлях. Цінності 
компанії - це основа її успішного розвитку. Однак просто переліку 
цінностей недостатньо - потрібна емоційна залученність персоналу, 
щоб кожен працівник приймав цінності компанії як свої власні. Саме 
з цією метою було розроблено сценарій корпоративного заходу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74041  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "СІНГАПУР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст у віршованій формі написано для його використання як тексту 
музичного твору.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74042  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "КСАНКО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст у віршованій формі написано для його використання як тексту 
музичного твору.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74043  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "ЗА ЗАКОНАМИ ЗГРАЇ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст у віршованій формі написано для його використання як тексту 
музичного твору.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74044  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "АЛІСО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст у віршованій формі написано для його використання як тексту 
музичного твору.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74045  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
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)  Курс лекцій "Обучающая онлайн программа для практических 
психологов: "АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74046  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
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)  Курс лекцій "Обучающая онлайн программа для практических 

психологов: "Сертификационный тренерский курс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74047  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
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)  Курс лекцій "Обучающая онлайн программа для практических 

психологов: "Арт-терапия. Углубленный курс!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74048  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
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)  Курс лекцій "Обучающая онлайн программа: "БИЗНЕС В 

СОСТОЯНИИ ПОТОКА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74049  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена 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)  Курс лекцій "Обучающая онлайн программа для практических 
психологов: "ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ АРТ-
ТЕРАПИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ И СЕМЕЙНОМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74050  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
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)  Курс лекцій "Обучающая онлайн программа для практических 
психологов: "ГЛУБИННАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ: ОТ ПРАКТИКА К 
МАСТЕРУ!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74051  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараріна Олена Володимирівна  
 
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)  Курс лекцій "Обучающая онлайн программа для практических 
психологов: "СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74052  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Zmeark (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 "If I were you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ні для кого не секрет,  що чоловіки полюбляють вихвалятися. 
Особливо перед жінками. Пісня показує іронічно-жартівливе 
ставлення представниці прекрасної статі до такої поведінки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74053  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Zmeark (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 "DAP defender"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція присвячується мужності бійців Збройних сил України, 
Служби безпеки України та добровольчих формувань, котрі довгий 
час боронили Донецький аеропорт від проросійських бойовиків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74054  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
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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)  Вірш "Торговый центр Ярмарочный"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74055  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Віталій Дмитрович  
 
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 "What if you Jump From 30,000 ft Without 
Parachute"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74056  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уляна Геймур (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 з ілюстраціями "Казка-фотоальбом 
"Звідки я?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка-фотоальбом надасть можливість батькам легко відповісти 
дитині на питання звідки вона з'явилась. Вклеївши власні 
фотокартки на відповідні місця, діти та їх батьки стануть головними 
героями казки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74057  
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Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аветісян Аделіна Арсенівна  
 
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 "TONIGHT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня у стилі електро-денс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74058  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Віталій 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 "Arnold"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74059  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плужко Валентина Миколаївна  (ВЮНОК)  
 
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 "Лови драйв!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74060  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

33 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "АВТО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74061  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "Маршрути"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74062  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "Не людина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74063  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "Хіба що секс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74064  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "Відьма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74065  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "Апельсин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74066  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
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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)  Текст пісні "Йоко Оно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74067  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текс пісні "Все чудово люба нехай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74068  
 
Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вересова Неонілла Сергіївна  
 
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 "Под самым небом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Петя і Аня живуть у Світі Піднебесся. Їх батьки - Осінь та Літо, а ще 
тут живуть Зима, Весна, Темний Маг, Фортуна, Відлюдник, Дощ, 
Вітер, Взаємопов'язаність, Таємниця та інші...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74069  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Ганна Віталіївна  
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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)  Практичний посібник "Навчально-методичні матеріали з 
лексикології англійської мови: практичні завдання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74070  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капоріна Альона Федорівна  
 
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)  Літературний сценарій серії серіалу "Детские судьбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одного звичайного ранку в дитячий будинок приходить новий 
волонтер - успішний, красивий, загадковий молодий чоловік.  
І буквально з першого ж моменту своєї появи він починає брати 
участь в житті маленьких дітей-сиріт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74071  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
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  74072  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
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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  74073  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уляна Геймур (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)  Збірка віршів "Надихаю..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів про Україну, її красу та велич.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74074  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Олександр 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 нейро-моделирования Александра 
Федорова (аффирмационный коктейль)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74075  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

38 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  THE TWO DAYS (псевдонім), THE TWO DAYS (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 "Живий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мелодійний твір оптимістичної спрямованості, що розповідає про 
відчуття особи, яка живе у сучасному світі та кожного дня рухається 
вперед крізь бурхливий насичений темп життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74076  
 

Дата реєстрації авторського права  06.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Ганна Віталіївна, Кібальнікова Тетяна Володимирівна  
 
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 "Активний лексичний мінімум з практичної 
англійської мови для студентів ІV курсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74077  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Наталія Григорівна, Шудрик Олександр Леонідович  
 
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 "Програма моделювання сумісної роботи 
заглибного відцентрового насоса (ЕВН) та свердловини при видобутку 
нафти" ("PVT-Well-Pump")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для підвищення ефективності проектних робіт з 
вибору оптимального режиму роботи насосного обладнання у свердло- 
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вині з обліком реальних фізичних властивостей газорідинної суміші 
(ГРС). Програма застосовується в науково-дослідній роботі моделювання 
робочого процесу насосного обладнання нафтогазової галузі, а також 
реалізується в інноваційній програмі навчання студентів за фахом 
"Машини й механізми нафтогазових промислів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74078  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
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)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетичний твір "Сказание о князьях-просветителях Киевской Руси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором Надією Білостоцькою у творі в поетичній формі 
висвітлюються діяння та заходи окремих правителів Х-ХІV століть, 
спрямовані на створення умов для розвитку культурної та 
просвітницької спадщини нашої країни.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74079  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Микола 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)  Наукова стаття "Аналіз продовольчої безпеки України та визначення 
напрямів її забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко М.А. Аналіз продовольчої безпеки 
України та визначення напрямів її забезпечення // Економічний 
вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.         
- Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 27/2. - С. 86-90. 

 
Анотація   

У статті розглядається поняття продовольчої безпеки України, 
система критеріїв і показників, які дозволяють всебічно 
охарактеризувати її поточний стан, динаміку і тенденції зміни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74080  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Микола 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)  Наукова стаття "Аналіз сучасного стану паливно-енергетичного 
комплексу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко М.А. Аналіз сучасного стану паливно-
енергетичного комплексу України // Економічний вісник університету : 
збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-
Хмельницький, 2017. - Вип. 34/1. - С. 61-79. 

 
Анотація   

Досліджено сучасний стан та динаміку розвитку основних показників 
діяльності паливно-енергетичного комплексу України протягом 2006-
2016 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74081  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Світлана Юріївна, Леваєва Людмила Юріївна, Семененко 
Олена Газисівна  

 
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 підходи до оцінки міжгалузевої 
конкурентоспроможності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко С.Ю., Леваєва Л.Ю., Семененко О.Г. 
Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої 
конкурентоспроможності // Економічний часопис - ХХІ. - Київ, 2016. - 
Вип. 162 (11-12). - С. 43-47. 

 
Анотація   

У статті запропоновано метод оцінки міжгалузевої 
конкурентоспроможності на основі двох інтегральних показників 
(статичного та динамічного) і нечіткого висновку, представленого 
множиною лінгвістичних векторних оцінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74082  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Світлана Юріївна, Леваєва Людмила Юріївна  
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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)  Наукова стаття "Концепции социально-экономического развития 
Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко С.Ю., Леваева Л.Ю. Концепции 
социально-экономического развития Украины // From the Other Shore : 
London Journals in Economics, Marketing, Finance, Business and 
Innovation : The Collection of Scholarly Papers : Volume II / edited by 
V.Kozlov, PhD. 2015. - P. 69-82. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74083  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Світлана 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)  Наукова стаття "Тенденції розвитку сільськогосподарського 
виробництва в Київській області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко С.Ю. Тенденції розвитку 
сільськогосподарського виробництва в Київській області // 
Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та 
аспірантів. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 29/1. - С. 116-123. 

 
Анотація   

Сільське господарство залишається однією із найголовніших галузей 
в економіці України. Тому економіка країни значною мірою залежить 
від рівня економчного розвитку агропромислового комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74084  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леваєва Людмила 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)  Наукова стаття "Історичні аспекти виникнення і становлення 
ломбардних установ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Леваєва Л.Ю. Історичні аспекти виникнення і 
становлення ломбардних установ // Економічний вісник університету : 
збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-
Хмельницький, 2016. - Вип. 29/1. - С. 294-300. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню діяльності ломбардів, які є досить 
новим видом кредитних установ в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74085  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
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 "Бюджетная децентрализация органов местного 
самоуправления Украины"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголиб Т.М. Бюджетная децентрализация органов 
местного самоуправления Украины // American Scientific Journal. - 
2016. - № 5. - С. 75-81. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74086  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
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 "Роль держави у створенні університетів світового 
рівня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголіб Т.М. Роль держави у створенні університетів 
світового рівня // Економічний вісник університету. - 2016. - № 28/1. - 
С. 15-26. 

 
Анотація   

Досвід країн, де створено університети світового рівня, свідчить, що 
держава повинна забезпечити фінансові і законодавчі умови їх 
розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74087  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
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 "SOCIAL EXCLUSION IN UKRAINIAN SOCIETY AS 
A CONSEQUENCE OF PROTRACTED STRUCTURAL CRISIS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Tetiana Bogolib. Social exclusion in Ukrainian society as 
a consequence of protracted structural crisis // Journal Association 1901 
"SEPIKE''. - 2016. - № 12. - р. 69-73. 

 
Анотація   

У статті досліджено соціальні проблеми в Україні, які загострилися в 
умовах структурної кризи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74088  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
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 "Дотації місцевим бюджетам як інструмент 
фінансового вирівнювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголіб Т.М. Дотації місцевим бюджетам як 
інструмент фінансового вирівнювання // Економічний вісник 
університету. - 2016. - № 29/1 - с. 282-287. 

 
Анотація   

У статті досліджено дотації місцевим бюджетам як інструмент 
фінансового вирівнювання, розкрито значення дотацій для 
забезпечення життєдіяльності громад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74089  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
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)  Наукова стаття ''Ensuring smart, sustainable, inclusive development of 
the regions of Ukraine in the conditions of structural crisis"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Tetiana Bogolib. Ensuring smart, sustainable, inclusive 
development of the regions of Ukraine in the conditions of structural crisis // 
Baltic Journal of Economic Studies. - 2016. - Vol. 2. - № 3. - р. 10-16. 

 
Анотація   

У статті досліджено розумний розвиток, інклюзивний розвиток 
регіонів України в умовах структурної кризи і європейської 
інтеграції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74090  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголіб Тетяна Максимівна  
 
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 "Государственное регулирование финансирования 
социальных стандартов в Украине"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боголиб Т.М. Государственное регулирование 
финансирования социальных стандартов в Украине // European 
Journal of Economics and Management Sciences. - 2017. - № 1. - р. 43-47. 

 
Анотація   

В умовах рецесії, нестабільності розвитку світової економіки вагоме 
значення мають питання соціального забезпечення населення, 
подолання диференціації соціального забезпечення, зниження рівня 
життя населення, підвищення рівня бідності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74091  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіновий Геннадій Геннадійович, Баранов Євген Юрійович, Каляпін 
Михайло Дмитрович, Пасько Вадим Ігоревич, Шевцов Віктор 
Іванович, Баранова Анна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"             
ім. М.К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Delivery and acceptance statement 
of design documentation and Cyclone-3 representative upper stage surface probe"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт виконано для забезпечення виготовлення та проведення 
випробувань з оцінки впливу іонного випромінювання на типовий 
зразок поверхні верхнього ступеня ракети-носія "Циклон-3", 
наведено конструкцію зразка верхнього ступеня ракети-носія 
"Циклон-3" та установки екранно-вакуумної теплоізоляції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74092  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіновий Геннадій Геннадійович, Баранов Євген Юрійович, Каляпін 

Михайло Дмитрович, Пасько Вадим Ігоревич, Шевцов Віктор 
Іванович, Баранова Анна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"  
                                                           ім. М.К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Target reentry survival analysis 

and design optimization"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт присвячено визначенню демонстраційної місії космічного 
апарата "Ion Beam Shepherd", включає оцінку фрагментів, які 
досягають поверхні Землі в результаті сходу з орбіти верхніх ступенів 
ракет-носіїв. Приведені можливі шляхи оптимізації конструкції 
верхнього ступеня ракети-носія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74093  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сигида Любов Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінювання маркетингових 

каналів розподілу інноваційної продукції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Удосконалено методичний підхід до оцінювання маркетингових 
каналів інноваційної продукції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74094  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагер Людмила Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до розроблення стратегічних дій в 
межах управління внутрішніми комунікаціями промислових 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74095  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добриднєва Ганна Юріївна  
 
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 "Все, що було між нами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять: "Все, що було між нами", "Детство", "Закохуйся", 
"Йду", "Колишній", "Мішень".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74096  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урядов Андрій Вячеславович, Колоцей Дмитро Пилипович, Устинов 
Віктор Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СКЕД СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс забезпечення 
візуалізації білетів лотерей "ФІЛІН"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення роботи лотерейного 
обладнання (пристрою візуалізації білетів лотерей, у тому числі 
комп'ютера), зокрема, для графічного відображення процесу 
виявлення виграшів білетів лотерей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74097  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аніщенко Лідія Святославівна (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)  Роман "Землі пращурів моїх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Святослав отримує від бабусі передсмертний дарунок, завдяки якому 
потрапляє у світ, де ще існують стародавні боги  та духи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74098  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sep (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 з текстом "Где ты летишь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74099  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Влащенко Наталія Вікторівна, Гіржева Ольга Дмитрівна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Типовий сценарій (синопсис) 
аудіовізуального твору - ток-шоу "НАРОД ПРОТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74100  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киселевський Олександр Георгійович, Рижухін 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 "Система криптографически защищённого 
адаптивного видеонаблюдения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для реалізації повного циклу роботи з 
відеопотоками, включаючи комплексне адміністрування з 
можливістю створення  моделей відеоспостереження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74101  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киселевський Олександр Георгійович, Рижухін Михайло 
Володимирович  

 
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)  Науково-практичний твір "CryproShell"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74102  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович  
 
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 "КИТАЙСЬКИЙ ДУБОВИЙ ШОВКОПРЯД: 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЖИТТЄЗДАТНОСТІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74103  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович  
 
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 "Біологічні основи оптимізації продуктивності корисних 
комах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано новітні методи оптимізації продуктивності корисних комах, 
їх теоретичні і практичні аспекти і впровадження в практику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74104  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вигера Сергій Михайлович  
 
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 "Трофологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Викладено теоретичні та прикладні аспекти досягнень і проблем 
живлення біоти та правильного харчування людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74105  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котречко Олексій Олексійович  
 
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 "Спосіб поверхневого гартування сталі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб являє собою термомеханічну обробку (ТМО), яка поєднує 
пластичну деформацію аустеніту з термічною обробкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74106  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
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 "Інтеграційний модуль для роботи 
підсистеми електронного паспортного контрою "е-Gate" в складі ПТК 
АПК "Гарт-1/П"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74107  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киселевський Олександр Георгійович, Рижухін Михайло 
Володимирович  
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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)  Науково-практичний твір "Єдина адаптивна криптозахисна 
мультимедійна платформа (Crypto-UAMP)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74108  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-угорський та угорсько-український 
термінологічний словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74109  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-молдовський та молдовсько-
український термінологічний словник для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням молдовською мовою"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74110  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-російський та російсько-український 
термінологічний словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням російською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74111  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-польський та польсько-український 
термінологічний словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74112  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-румунський та румунсько-український 
термінологічний словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74113  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-кримськотатарський та 
кримськотатарсько-український термінологічний словник для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
кримськотатарською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74114  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумова Ярослава Юріївна  
 
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)  СЦЕНАРІЙ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФІЛЬМУ "ЗВИЧАЙНИЙ 
РАНОК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подружня пара поглинута рутиною: вони живуть під одним дахом, 
прокидаються в одному ліжку, але забули про справжні почуття, 
співіснуючи як роботи. Таке може тривати вічність, поки пару не 
виведе зі стану роботів повідомлення про загибель в аварії людини. 
Вона бачить інцидент на зупинці і наче впізнає червону бейсболку 
свого чоловіка. Він, приходячи до офісу, читає новину, що сталася 
аварія неподалік від їх помешкання і загинула жінка. В якусь мить 
кожен з них повірив, що втратив найдорожчу людину. Механіку 
замінили почуття. Телефони поза межею доступу: кожен з них біжить, 
щоб з'ясувати, що насправді відбулось. Зрештою вони зустрічаються: 
обійми вже справжні і треба ще стільки сказати один одному. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74115  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борсеітова Айше Серанівна  
 
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 "Aishe Phrases"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - програмний додаток для вивчення англійської мови. 
Додаток для вивчення тематичних слів і фраз в ангійській мові з 
різними каналами сприйняття: візуальний, асоціативний, аудіальний, 
логічний. Додаток складається з тем, які в подальшому будуть 
поповнюватися. Це необхідні і потрібні теми і фрази "за кермом", "в 
декреті", "на нараді" і так далі. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74116  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зирянова Дар'я Максимівна  
 
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, 

похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "13/16"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

55 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74117  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Комунікативний тренінг дітей 
старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення" 
("Комунікативний тренінг дітей із порушеннями мовлення")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлено теоретико-методичні засади та практичні 
рекомендації щодо впровадження психологічної системи формування 
комунікативної діяльності, організації та проведення 
психокорекційної роботи з дітьми із системними порушеннями 
мовлення старшого дошкільного віку в умовах дошкільного 
навчального закладу. Описано етапи, завдання, методи та принципи, 
комунікативний тренінг дітей досліджуваної групи, змістом якого 
передбачено корекційно-формувальний вплив на структурну 
організацію комунікативної діяльності, комунікативні засоби та 
вміння, комунікативний арсенал й потенціал особистості дітей 
досліджуваної групи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74118  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толкушкін Сергій Володимирович  
 
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)  Синопис "Доброволець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкриття феномену Української душі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74119  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухенко Микита Михайлович, Балдін Денис 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)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"LIGHT BALANCE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений оригінальним зображенням двох великих літер 
"L" та "B" та словосполученням двох слів "LIGHT BALANCE ", 
виконаних оригінальним шрифтом латиницею. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74120  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Олексій Андрійович  
 
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 короткометражного фільму "Нечьоткий пацан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Менеджер-невдаха Женя, через недбалість якого компанія втрачає 
головного клієнта, повинен будь-якою ціною виправити свою 
помилку. По дорозі він втрачає машину, але в занедбаному ангарі 
знаходить старий шестисотий "Мерседес", в якому вже 25 років 
мешкає привид "братка" з 90-х. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74121  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марго Ліванова (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)  Казка "Як генерал став вітаміном"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна подія сатиричної казки розвивається на фоні свята - весілля 
генерала Баклана з красунею Сойкою. Пошуки скарбів, корисливість, 
справжнє кохання, ризик та навіть рабство пов'язуються одним 
міцним вузлом. Можливо, не всі залишаться при своєму розумі, але, 
як і кожна казка, ця також повинна закінчитися щасливо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74122  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрєєва Інна 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 "Emerline"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою автоматизовану систему, за допомогою якої 
досягається значне підвищення оперативності реагування різних 
галузевих служб на поставлені перед ними завдання. Система 
дозволяє задіяти оптимальні ресурси в конкретній ситуації й 
ефективно контролювати підрозділи не тільки в повсякденній 
діяльності, але і в режимі надзвичайних ситуацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74123  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 
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 "Мин и Макс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74124  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 
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 "Томатос блюз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74125  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 
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)  Музична вистава "Рыцарь в ржавых доспехах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74126  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 
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)  Інструментальна композиція "Время остановилось"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74127  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтова Олена 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 проекту "Міжнародний музичний конкурс юних піаністів 
"БРАВО МАЕСТРО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей конкурс застосовується для популяризації сучасної української 
музики з метою збагачення культурного та духовного рівня 
підростаючого покоління та підвищення їх виконавчої майстерності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74128  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Авторський відеокурс лекцій "Работа с психосоматическими 
расстройствами. Практическое руководство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс являє собою покрокове практичне керівництво для роботи із 
запитом психосоматичного напрямку. Він є логічним продовженням 
психологічної діагностичної гри "Психосоматика". В даному курсі 
зведена до мінімуму теоретична частина і робиться акцент на 
практичних техніках. Курс складається з 18-ти відеоуроків, загальна 
тривалість 10 годин. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74129  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конокотін Микита 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 "Meter Data Transfer System" ("MDTS")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74130  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабовецький 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 "Система електронного документообігу 
"elDoc" ("elDoc")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою комплексне рішення для автоматизації 
процесів обміну документами та організації електронного архіву 
документів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74131  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багратіон-Мухранська Каріна 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)  Літературний письмовий твір створений для телебачення та мережі 
Інтернет "Сценарий и концепция реалити шоу "Мадам Лифт" 
("Реалити шоу "Мадам Лифт")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено сценарій та основну концепцію реаліті шоу. Твір -
соціально відповідальний проект для росту особистості (жінки) 
шляхом подолання своїх слабкостей, комплексів, невпевненості за 
допомогою юристів, психологів, стилістів, езотериків-тарологів, 
ясновидців та ін. Цільова аудиторія: жінки та чоловіки будь-якого 
віку та соціального положення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74132  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигіль Володимир 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 образотворчого мистецтва "Альбом рисунков для 
печати и воспроизведения "ИЗБРАННЫЕ ПРОТЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74133  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигіль Володимир 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 образотворчого мистецтва "Альбом рисунков для 
печати и воспроизведения "ВЫСШИЕ ПРОТЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74134  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигіль Володимир 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 образотворчого мистецтва "Альбом рисунков для 
печати и воспроизведения "СФЕРЫ ПРОТЕ РОЗЕТКИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74135  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигіль Володимир 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 образотворчого мистецтва "Альбом рисунков для 
печати и воспроизведения "ПРОСТРАНСТВА ПРОТЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74136  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янін Олексій Євгенович  
 
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 
"РАЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВОЇ ОБОЙМИ ДЛЯ 
ПІДСИЛЕННЯ КАМ'ЯНИХ СТОВПІВ ТА ПРОСТІНКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтованою можливістю знайти оптимальне співвідношення між 
витратами стали поздовжні та поперечні елементи сталевої обойми, 
що підсилює кам'яну кладку. Приведена методика дозволяє 
визначити оптимальний відсоток армування по об'єму поперечними 
елементами, що відповідає мінімальній витраті сталі. Такі 
конструкції можна використовувати для підсилення існуючих 
цегляних будівель. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74137  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Навчально-методичний комплекс з 
дисципліни "ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУВАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст навчальної та робочої програм даного курсу. 
Крім того, презентовані матеріали містять пояснювальну записку до 
курсу, яка розкриває предмет, завдання курсу, компетентності, 
методи контролю, рекомендовану літературу, яка містить перелік 
базової літератури, допоміжної літератури та інформаційні ресурси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74138  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Навчально-методичний комплекс з 

дисципліни "ПСИХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст навчальної та робочої програм даного курсу. 
Крім того, презентовані матеріали містять пояснювальну записку до 
курсу, яка розкриває предмет, завдання курсу, компетентності, 
методи контролю, рекомендовану літературу, яка містить перелік 
базової літератури, допоміжної літератури та інформаційні ресурси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74139  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Навчально-методичний комплекс з 

дисципліни "ПСИХОГІГІЄНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст навчальної та робочої програм  даного курсу. 
Крім того, презентовані матеріали містять перелік базової літератури, 
допоміжної літератури та інформаційні ресурси. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

64 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74140  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомич 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)  Навчально-методичний посібник для дошкільних навчальних 
закладів "Школа корисних звичок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для роботи з дітьми в рамках освітнього 
проекту "Школа корисних звичок". Посібник спрямовано на 
формування культури ресурсозбереження та ресурсозберігальної 
поведінки у дітей дошкільного віку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74141  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "МЕТОДЫ РАСЧЕТНОЙ ТАРОЛОГИИ. Аркан - Коды 
Судьбы. Прогностика и коррекция Судьбы посредством Арканов 
Таро. Информационный Код человека по дате рождения. Энерго-
Информационные каналы Тота" ("МЕТОДЫ РАСЧЕТНОЙ 
ТАРОЛОГИИ. Аркан - Коды Судьбы")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга призначена для досвідчених та починаючих тарологів, а також 
осіб, що цікавляться картами Таро. Вона являє собою збір методів та 
рекомендацій щодо застосування карт Таро для прогнозування та 
корекції долі людини, для її психологічного та особистісного розвитку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74142  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Віта Вікторівна  
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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 "ЧУВСТВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором представлена збірка віршів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74143  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Віталій Дмитрович  
 
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 письмовий твір публіцистичного характеру "Резюме 
Арнольда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74144  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривушкіна Марія Валеріївна, Боголюбов Олексій Олегович, Герман 
Олексій 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 "Сила мрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74145  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оленченко Олександра Владиславівна, Герман Олексій Васильович, 
Лучка Ксенія 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 "Музика серця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74146  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латик Мирослав Іванович, Рєка Ольга Василівна, Володимир Арєнєв 
(псевдонім)  

 
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 художнього фільму "5BAKSIV.NET"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дівчину-волонтера вбито через те, що вона стала свідком військового 
злочину на лінії розмежування в АТО. Відео з її телефону - цінний 
артефакт, на який полюють злочинці та воєнспеци. Головний герой 
фільму, спритний шахрай Хом'як, разом із друзями, власниками 
стартапу (дрібні послуги за 5 доларів), - вважаються головними 
підозрюваними у вбивстві. Хом'як має врятувати друзів, відновити 
справедливість та покарати справжніх винних у злочині в зоні АТО. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74147  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каретник Олена Василівна  
 
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 "Тільки Диво"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74148  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухарчук Владислав Сергійович, Кривошей Дмитро Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BE inSURE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для збору, передачі, обробки, накопичення, 
візуалізації і аналізу інформації, отриманої від автомобіля клієнта з 
метою оцінки його стилю і якості керування автомобілем, детальної 
візуалізації статистики використання автомобіля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74149  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Ігор Дмитрович, Кучерявенко Ігор В'ячеславович, Сергієв 
Сергій 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 "Програмний засіб автоматизованого 
розрахунку норми витрати снарядів (мін) для ураження нерухомих 
неспостережних наземних цілей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає змогу визначити норми витрати снарядів (мін) в 
залежності від типу артилерійської системи та снаряда (міни), 
дальності стрільби та значення показника ефективності стрільби. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74150  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Квіткослава Богданівна, Осадченко Інна Іванівна, Білюк 
Олена Геннадіївна, Січко Ірина Олександрівна, Рехтета Любов 
Олександрівна, Паршук Світлана Миколаївна, Пак Ірина 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 "Теоретико-методичні засади підготовки вчителів 
початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах 
сучасного освітнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретико-методичні засади підготовки вчителів 
початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах 
сучасного освітнього середовища : монографія / за заг. ред. К.Б. Авраменко. - 
Миколаїв : Ілон, 2016. - 172 с.  

 
Анотація   

Робота присвячена процесу професійної підготовки вчителів 
початкової школи у вищих навчальних закладах України. Теоретично 
обґрунтована та розроблена методика формування професійної 
компетентності вчителя початкових класів в умовах переходу на 
новий Державний стандарт початкової освіти. Розроблено 
технологічний аспект підготовки майбутніх учителів початкової 
школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74151  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Кушнір Таміла Борисівна, Дядюк Марина 
Анатоліївна, Михайлова Олена Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності управління 
конкурентними перевагами вітчизняних підприємств ритейлу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця методика передбачає визначення ступеня впливу факторів на 
результати діяльності підприємства шляхом динамічного аналізу 
певних показників розвитку підприємства роздрібної торгівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74152  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

69 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Кушнір Таміла Борисівна, Дядюк Марина 
Анатоліївна, Михайлова Олена Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика аналізу впливу середовища на формування 
конкуретних переваг вітчизняних підприємств ритейлу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця методика передбачає визначення передумов формування 
конкуретних переваг підприємтсв роздрібної торгівлі шляхом 
здійснення всебічного аналізу сукупності зовнішніх та внутрішніх 
факторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74153  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Пічугіна Тетяна Сергіївна, Кушнір Таміла 

Борисівна, Михайлова Олена Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі за рахунок 
оптимізації фінансової структури капіталу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика підвищення конкурентоспроможності підприємства 
розрібної торгівлі передбачає оптимізацію фінансової структури 
капіталу в межах його певного обсягу на базі багатокритеріального 
підходу з урахуванням зворотних зв'язків між критеріями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74154  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Пічугіна Тетяна Сергіївна, Кушнір Таміла 

Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
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 "Методика оцінки впливу чинників на формування 

людського фактора щодо забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на 
формування людського фактора щодо забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі передбачає 
на базі інтрегрального підходу урахування рівнів зовнішнього 
середовища у специфіці організації праці в торгово-технологічному 
процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74155  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Писаренко Наталія Вікторівна, Терлецький Тарас Богданович, 

Саєнко Юрій Ростиславович, Сніцарчук Андрій Юрійович  
 
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)  Аудіоказка "КАЗКА ПРО ДОБРЕ СЕРЦЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це сучасна музична аудіоказка для дітей, історія про маленького 
хлопчика з хворим серцем, якому казкові герої допомогли одужати. 
Усі казкові герої розкривають свої характери за допомогою яскравих 
віршів та пісень. Діти проживуть з головним героєм Андрійком три 
дні його життя, протягом яких станеться справжнє диво - серце 
хлопчика стане здоровим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74156  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Писаренко Наталія Вікторівна, Пасхалова Ольга Юріївна  
 
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)  Розмальовка за мотивами аудіоказки "КАЗКА ПРО ДОБРЕ СЕРЦЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розмальовка складається з 12-ти картинок-ілюстрацій про події з 
життя головного героя - хлопчика з хворим серцем Андрійка, та  
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історії, які хлопчику розповідають казкові герої, котрі допомагають 
йому одужати. Розмальовка покликана пробудити у дітях творчість, 
дати їм можливість наповнити казку кольорами своєї уяви.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74157  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феденко Олексій 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 "Технологія виготовлення сітки 
універсальної із екологічно чистої сировини під ТМ ХЛОПКОСЕТЬ" 
("ХЛОПКОСЕТЬ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою технологію виготовлення екологічно чистої сітки 
під ТМ ХЛОПКОСЕТЬ на обладнанні власного виробництва для 
потреб аграрної та харчової галузей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74158  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорєлов Леонід Адольфович  
 
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 "Подвійна упаковка для деяких видів 
продовольчих товарів з метою покращеного зберігання їх споживчих 
та смакових властивостей і зберігання чистоти навколишнього 
середовища" ("Подвійна упаковка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано подвійну упаковку, що використовується для пакування, 
зберігання, продажу та подальшого вживання деяких видів 
продовольчих товарів (насіння соняшнику, гарбуза, фісташок тощо). 
Забезпечує збільшення строку зберігання зазначених товарів, 
зручність під час споживання, а також підтримання чистоти 
навколишнього середовища.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74159  
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Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 "Приложение для изучения английского языка, развивающее 
навыки восприятия речи на слух - "Readdo" ("Readdo")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття представляє проект, діяльність якого спрямована на 
вивченння іноземної (англійської) мови. Readdo - це персональна 
тренінгова платформа з індивідуальним отриманням уроків 
англійської мови. Це повноцінна програма для вивчення англійської 
мови, що розвиває навички сприйняття мови на слух. Ви зможете 
читати і слухати аудіокниги мовою оригіналу так, ніби вони написані 
вашою рідною мовою.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74160  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 СЛУЖІННЯ УКРАЇНІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. Знизу 
відзнаки ліворуч - зображення лаврової гілки. Вище гілки, на тлі 
просічених стилізованих променів, праворуч розташовано Герб 
України, ліворуч - сонце, нижче напис - "ЗА СЛУЖІННЯ УКРАЇНІ". 
На реверсі, який подібний аверсу, напис "БОГ ЄДИНИЙ" та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74161  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

73 

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 БЛАГОДІЙНІСТЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола з виступаючою ліворуч лавровою гілкою; 
з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з 
повздовжніми кольоровими смужками. Вище гілки, на тлі 
стилізованих променів, праворуч розташовано Герб України, ліворуч - 
серце, нижче напис - "БЛАГОДІЙНІСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, ТУРБОТА". 
На реверсі відзнаки - номер.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74162  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 - мініатюра до 
орденів знаків народної пошани"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мініатюра жовтого металу має вигляд стилізованого хреста, 
перевитого лавровим вінком, в центрі якого перехрещені шаблі 
вістрям вверх та пернач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74163  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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            
КРОВ ЗА УКРАЇНУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Відзнака має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.                
В центрі відзнаки - язики полум'я, на які накладено хрест, та 
посередині - меч вістрям вниз. На горизонтальних лапах хреста - 
напис "КРОВ ЗА УКРАЇНУ". На реверсі - емблема ВГО "ЗВИТЯГА", 
напис по колу "ВГО СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ 
СИЛОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ", "ЗВИТЯГА" та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74164  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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                 
ЗІРКА СЛАВИ ТА ЗАСЛУГ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму восьмикінечної зірки та з'єднується з нашийною 
кольоровою стрічкою. В центрі нагороди розміщено зображення 
емблеми "ЗНАК НАРОДНОЇ ПОШАНИ", із розбіжними променями у 
вигляді гострих мечів, по центру накладено емблему Генерального 
штабу Збройних Сил України з перначем. На реверсі ордена - номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74165  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ СБ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
медалі на бордовому фоні з розбіжними променями зображення Юрія 
Змієборця. По колу медалі - лаврова гілка у формі вінка, в нижній  
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частині медалі - напис: "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ".  
На реверсі - емблема ВГО "ЗВИТЯГА", напис: "ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ" 
та номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74166  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 ДПС УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, яке з'єднується з прямокутною  
колодкою, обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими 
смужками. В центрі відзнаки на тлі стилізованих променів світла - 
зелений хрест, на який накладено щит з лавровим вінком, всередині -
стрічка з написом: "ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА", 
стилізований прикордонний стовп з Гербом України та меч вістрям 
вгору. На реверсі - емблема ВГО "ЗВИТЯГА", напис: "ЗА СЛУЖБУ 
ДЕРЖАВІ" та номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74167  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 НГ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму стилізованого чотирикутного щита, який 
з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою з 
повздовжніми кольоровими смужками.  В центрі відзнаки сріблясте 
сяйво, на яке накладено емблему Національної Гавардії України.            
На реверсі - емблема ВГО "ЗВИТЯГА", напис: "ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ" 
та номер.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74168  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 ВІРНІСТЬ ПРИСЯЗІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму хреста, який перевито лавровим вінком. В центрі 
хреста розміщена емблема ВГО "ЗВИТЯГА", на горизонтальних 
лапах хреста напис: "ВІРНІСТЬ ПРИСЯЗІ". На вертикальних лапах 
хреста в верхній частині - картуш, на якому розташовано Герб 
України; в нижній частині хреста - контур України. На реверсі ордена - 
номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74169  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 СЛУЖБУ УКРАЇНІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.  
В центрі медалі розміщено стилізований хрест, перевитий лавровим 
вінком, посередині якого знаходиться Герб України. У верхній  
частині медалі напис: "ЗА СЛУЖБУ УКРАЇНІ". Медаль  просічена. 
На реверсі медалі - номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74170  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 - відзнака                 
ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.                
В центрі відзнаки на тлі стилізованих променів світла - емблема 
Генерального штабу Збройних Сил України. На реверсі - емблема 
ВГО "ЗВИТЯГА", напис "ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ" та номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74171  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 НЕЗЛАМНІСТЬ ДУХУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
медалі - меч вістрям вниз, по напівколу розташоване зображення 
лавротернової гілки, праворуч - напис "ЗА НЕЗЛАМНІСТЬ ДУХУ". 
Медаль розсічена блискавкою. Верхня частина медалі золота, нижня - 
срібляста. На реверсі - вінок Нарбута, контур України та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74172  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 І ВІДВАГУ"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

78 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму чотирикутної зірки з розбіжними променями у 
вигляді гострих мечей, на яку по центру накладено емблему 
Генерального штабу Збройних Сил України з перначем. На реверсі 
ордена - номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74173  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Ольга Миколаївна, 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 ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.  
В центрі медалі на тлі синьожовтого прапора зображення Монумента 
Незалежності з історичними атрибутами українства (церква, бандура, 
Конституція України, козак зі стягом на коні), нижче напис -  
"СЛАВА УКРАЇНІ". На реверсі медалі - вінок Нарбута, контур 
України та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74174  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Ольга Миколаївна, 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 
ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. 
Праворуч медалі на тлі соборів зображення ГЕТЬМАНА ІВАНА 
МАЗЕПИ, ліворуч по колу - напис "ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА".  
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На реверсі медалі - знак ВГО "ЗВИТЯГИ" та слова Мазепи: "НЕХАЙ 
ВІЧНА БУДЕ СЛАВА, БО ПРЕЗ ШАБЛЮ МАЄМ ПРАВО!" та номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74175  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агапов Дмитро 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 "Scout"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це облікова система, яка є web-додатком і 
працює через будь-який браузер на комп'ютері. Відрізняється 
максимально простим інтерфейсом та є зрозумілою на інтуїтивному 
рівні. Дає можливість контролювати рух товарів, створювати 
торгівельні документи, товари, постачальників, касирів, створювати 
різноманітні звіти тощо.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74176  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Сало: ціна за райську насолоду" ("Сало")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. Мокументарна (псевдо-документальна) історія про 
українця, який одружився зі співачкою Брітні Спірс. Потім він 
приїхав в Україну і в нього взяли інтерв'ю на телебаченні. Він 
розповідає про своє сімейне життя із Зіркою і свої негаразди. Зокрема 
про те, як він возив контрабандне сало в США і які наслідки це мало 
для нового світового порядку.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74177  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
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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 кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Кривава помста у Москві" ("Кривава помста")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. 2012 рік. Троє заробітчан-друзів з України їдуть на 
роботу у Росію (Москву). Двох із них вбивають Скінхеди-терористи. 
Третій, якого також мало не вбили, починає мстити вбивцям.  
А заодно і всім іншим терористам Москви: Скінхедам, рашистам, 
українофобам та іншим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74178  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Сова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як стилізоване 
зображення сови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74179  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Дар'я Леонідівна  
 
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 мій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74180  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кичка Марина 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)  Твір-розповідь "Вона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Марі - вісімнадцятирічна дівчина, наділена неймовірними 
можливостями. Вона бачить надприроднє і тих з них, що порушують 
рівновагу, вона знищує. Одного дня вона зустрічає Тараса. Він 
молодий, красивий та багатий. Та все це не має значення, адже давня 
угода з демоном прирекла його на смерть і він дуже потребує 
допомоги Марі. Між ними спалахує кохання. Та як би сильно Марі не 
прагнула врятувати Тараса, демон є сильнішим. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74181  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для керування 
"Бойовою дистанційно керованою платформою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення для керування створено в універсальній 
формі та дозволяє дистанційно керувати практично будь-яким 
колісним або гусеничним траспортним засобом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74182  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
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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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для керування 
"Роботизованим спостережно-вогневим комплексом, мобільним"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення для керування створене в універсальній 
формі та дозволяє дистанційно керувати практично будь-яким 
бойовим модулем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74183  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волобоев Златослав (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 "Песнь о Майдолине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором представлена книга в стилі фентезі. Як передрікалося в 
стародавньому пророцтві: одного разу в світ повернеться квітка, 
народжена з серця богині, і назавжди знищить зло. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74184  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕЦП-ІСУО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для накладення електронного цифрового 
підпису, за наявності відповідних ключів, що відповідають діючим 
сертифікатам, отриманим в АЦСК ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" чи 
АЦСК ІДД ДФС, або сумісні з ними (файли з роширенням *.jks або 
*.dat), на статистичні форми звітності, які генеруються в програмі 
КУРС: Школа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74185  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КУРС: СПОРТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення єдиної бази даних ДЮСШ (дитячо-
юнацьких спортивних шкіл), СДЮСШОР (спеціалізованих дитячо-
юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву), ШВСМ (шкіл 
вищої спортивної майстерності), формування статистичних форм 
звітності 5-ФК (річна) та 8-ФК (річна). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74186  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Володимир 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)  Типовий сценарій телевізійної програми "Прем'єра року"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74187  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Володимир Анатолійович  
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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)  Типовий сценарій телевізійної програми "Відпочинок із зіркою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74188  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепаха 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 "Мода Egle Мода, Стандарти бізнесу франчайзі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає в себе торговий бренд та бізнес-модель торгівельної 
мержі, переважно для продажу взуття, сумок та ін. Твір складається з 
10-ти розділів, а саме: Презентація франшизи "Мода Egle Мода"; 
Фірмовий стиль та дизайн; Управління персоналом; Бізнес-процеси; 
Інструкція запуску; Стандарти мерчандайзингу; Стандарти відділу 
франчайзингу; Стандарти маркетингової діяльності; Стандарти 
контролю; Субліцензійний договір та додатки до нього на ___ арк. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74189  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазуренко Олена Василівна, Ксьонова Олена Валеріївна, Столярчук 

Надія Миколаївна, Козак Мирослав 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)  Монографія "Соціально-економічна ефективність інноваційного 

розвитку тваринництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні підходи до визначення соціоекономіки та її 
впливу на формування показників ефективності розвитку тварин- 
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ництва. Розроблено науково-методичний підхід до кількісної оцінки 
внутрішньої соціальної ефективності виробництва продукції. 
Здійснено теоретико-методологічне дослідження процесів 
інноваційного розвитку тваринництва та оцінки соціально-
економічної ефективності їх реалізації. Проаналізовано сучасний         
стан та виявлені основні тенденції розвитку тваринництва в 
сільськогосподарських підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74190  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Володимир 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)  Типовий сценарій телевізійної програми "Тур десант"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74191  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. 
Праворуч медалі на тлі вершників-козаків зображення Богдана 
Хмельницького, ліворуч по колу - напис "БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
1595-1657". На реверсі медалі - вінок Нарбута, контур України та 
номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74192  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
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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 РОЗВІДКА УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.               
В центрі відзнаки на тлі стилізованих променів світла - зелений хрест, 
на який накладена чотирикутна загострена зірка, плащ та кинджал 
вістрям вниз, посередині розміщено зображення Герба України.           
По колу - відзнаки, у верхній частині напис: "БЕЗ ПРАВА НА 
СЛАВУ", у нижній частині розміщені гілки лавра та калини. На 
реверсі - емблема ВГО "ЗВИТЯГА", напис "ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ" 
та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74193  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 ВРЯТОВАНЕ ЖИТТЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму хреста бордового кольору з розбіжними 
променями, в центрі якого накладено медичну емблему - змія, що 
обвиває чашу. В верхній частині хреста розміщено Герб України, в 
нижній - напис "АТО", на горизонтальних латах хреста - кардіограма 
здорового серця. На реверсі відзнаки - номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74194  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна  
 
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             

ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ МВС УКРАЇНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянгутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.  
В центрі відзнаки на тлі стилізованих променів світла - синій хрест, на 
який накладено картуш з мечем вістрям вниз та емблема МВС 
України. По колу відзнаки - зображення лаврової гілки у формі вінка. 
На реверсі - емблема ВГО України. По колу відзнаки - зображення 
лаврової гілки у формі вінка. На реверсі - емблема ВГО "ЗВИТЯГА", 
напис "ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ" та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74195  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 ГРОМАДОЮ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, з виступаючою праворуч лаврокалиновою 
гілкою; яке з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою 
стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі відзнаки 
на тлі стилізованих променів світла - картуш з Гербом України, 
ліворуч та вище якого напис "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГРОМАДОЮ". 
На реверсі - вінок Нарбута, контур України та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74196  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ ДФС УКРАЇНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. 
Ліворуч медалі зображення лаврової гілки, праворуч - емблема 
Державної фіскальної служби України. На реверсі - емблема ВГО 
"ЗВИТЯГА", напис "ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ" та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74197  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
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 ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.  
В центрі відзнаки на тлі бою зображення хреста та постать козака з 
шаблею. На горизонтальних лапах хреста напис "ЗА ВІРНІСТЬ 
ТРАДИЦІЯМ". В верхній частині хреста розташовано Герб 
УКРАЇНИ. На реверсі відзнаки - вінок з лаврових та дубових гілок (по 
колу), козацький хрест та перехрещені шабля та булава.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74198  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приписна Анастасія Миколаївна (Пещанська Анастасія)  
 
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 "Перепутье: завершение начала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шестеро незнайомців прокидаються в незвичайному будинку.  
Разом вони мають пройти чимало випробувань, аби здобути свободу. 
Але вірити один одному вони не можуть, у кожного свої секрети.  
Тим більше серед них є зрадник. В цьому протиборстві з долею 
вистоїть лише один. Але ціна буде надто високою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74199  
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Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальована Неллі Євгенівна  
 
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)  Пізнавально-розвиваюче видання "Еко-поведінка у головоломках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пізнавально-розвиваюче видання "Еко-поведінка у головоломках" - 
збірка авторських головоломок та незвичайний путівник серед 
різномаїття екологічних проблем, вирішення яких починається не з 
прийняття спеціальних програм на державному рівні, а з щоденної 
екологічної поведінки кожного з нас, як у природі, так і в побуті. 
Видання адресоване дітям різних категорій шкільного віку, а також 
стане цікавим й корисним вчителям загальноосвітніх шкіл, 
керівникам краєзнавчих гуртків, батькам та всім небайдужим до 
природи краю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74200  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  INSHAYA (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)  Збірник пісень "SATURN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника увійшли наступні пісні: "САТУРН", "ТАНОК ЛИСИЦІ", 
"САУНДТРЕК", "КАЯТТЯ", "Z-CITY", "МИСЛИВЕЦЬ ЗА 
СОНЦЕМ", "ЛА-ЛА", "КОХАННЯ ПРИЙШЛО", "КОННЕКТ", 
"ПРЕКРАСНОЕ УТРО", "ВІДПУСТИЛА", "ВНОЧІ", 
"ВІДКРИВАЙТЕ ОЧІ...". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74201  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Альона Дмитрівна, Гончарь Маргарита Олександрівна  
 
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 "Опитувальник сімейного анамнезу кардіологічного 
профілю (додаток до карти розвитку новонародженого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник сімейного анамнезу кардіологічного профілю 
заповнюється батьками новонародженої дитини. У відповідних 
рядках батьки обирають найбільш прийнятну відповідь або вказують 
інші фактори та/або особливості анамнезу. Опитувальник розроблено 
для лікаря-неонатолога, педіатра з метою аналізу сімейного анамнезу, 
виявлення чинників серцево-судинних розладів перинатального 
періоду, їх діагностики, профілактики та лікування патології серцево-
судинної системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74202  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінна 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)  Літературно-письмовий твір "Государственное регулирование 
благотворительности и меценатства на развитие исторического 
краеведения в условиях административно-территориальной реформы 
Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74203  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Цибізов Андрій 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 "Методика оцінювання ефективності виконання 
основних заходів Державної програми розвитку Збройних Сил 
України на основі методу експертно-значущих проміжних сценаріїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблена методика оцінювання ефективності виконання Державної 
програми розвитку Збройних Сил України, яка базується на методах 
експертного оцінювання та аналізу ієрархій. Методика дозволяє 
кількісно оцінювати ефективність виконання Державної програми 
розвитку Збройних Сил України шляхом порівняння досягнутого 
результату з прийнятим плановим (пороговим) рівнем.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74204  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко-Довгич Жанна Віталіївна  
 
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 "Мир для Ніни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74205  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нерода Тетяна Валентинівна  
 
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 "Моніторинг академічних досягнень" 
("e)I(YPH")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модуль призначений для моніторингу та візуалізації академічних 
досягнень зі студентської бази даних, автоматично заповнюваної 
модулем оцінювання знань комп'ютеризованої навчальної системи 
КоНаС. Передбачено конвертування результатів моніторингу у 
формати прикладного пакета Microsoft Office.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74206  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співак Руслан Веніамінович  
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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 "Строчки о жизни. Мои пятые пятьдесят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли твори, що були написані у 2017 році у місті Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74207  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамолін Андрій Володимирович, Гонтар Анатолій Григорович, 
Горінов Максим 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 "БіоКонтролер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Архітектура системи дозволяє використовувати її для будь-якого 
тепличного комплексу при будь-якій технології вирощування 
культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74208  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлигіна Вікторія 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)  Збірка зображень "Viki.Yu"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку авторських зображень, які можуть 
використовуватись як оздоблення одягу та інше.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74209  
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Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгаленко Юрій 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 "Зображення логотипу "Coral"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74210  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольський Анатолій Семенович  
 
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 з ілюстраціями "Застосування регенеративного 

охолодження лопаток газових турбін для підвищення к.к.д. шляхом 
підвищення температури продуктів згоряння з 1200 до 2000 °С"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74211  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усиченко Анатолій Сергійович  
 
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 "Рецепт курячого рулета по-

українськи, приготованого у фритюрі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74212  
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Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесников Олександр Всеволодович, Колесников Максим 
Олександрович, Черноус Анастасія Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна студія 
"КОЛЕСНИКОВ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект "Реконструкція з прибудовою до  
                                                           будівлі Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер" Печерського району 

м. Києва на вул. Лейпцизькій, 11-а у Печерському районі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір архітектури пропонує архітектурно-будівельні рішення 
реконструкції ліцею та проведення прибудови ліцею з метою 
вдосконалення і розширення навчального процесу, значного 
збільшення кількості учнів, поліпшення навчального простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74213  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васьків Микола Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Похідний твір "Переклад українською мовою новели Ч. Айтматова 

"Біла хмарина Чингізхана" ("Біла хмарина Чингізхана")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74214  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васьків Микола Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Похідний твір "Переклад українською мовою роману Чингіза Айтматова 

"Коли падають гори (Вічна наречена)" ("Коли падають гори")  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

95 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74215  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрей Геннадійович  
 
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 "Сын варджуна". Книга 1 ("Серия "Индия на перепутье")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74216  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрей Геннадійович  
 
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 "Рамуарат. Начало правления". Книга 1 ("Серия "Расцвет 
Аратты")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Саме час, відійшовши від справ, коли у свої сто сорок два роки ти ще 
повний сил, з висоти років подивитися на прожите життя, повне 
пригод.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74217  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович (Артём Пивоваров)  
 
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 "Стихия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74218  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович (Артём Пивоваров)  
 
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 "Джунгли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74219  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович (Артём Пивоваров)  
 
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 "Кислород"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74220  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович (Артём Пивоваров)  
 
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 "Моя Ночь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74221  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович (Артём Пивоваров)  
 
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 "Сойти с ума"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74222  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович (Артём Пивоваров)  
 
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 "Говори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74223  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович (Артём Пивоваров)  
 
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 "Огонь и я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74224  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем Володимирович (Артём Пивоваров)  
 
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 "Меридианы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74225  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никитюк Іван Васильович, Булах Владислав 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 "Intro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74226  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана Іванівна, Стеценко Валентина Іванівна (Аля 
Стеценко)  

 
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 "Мое спасение (Биография)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74227  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана Іванівна, Стеценко Валентина Іванівна (Аля 
Стеценко)  

 
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 "Ангел хранитель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74228  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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)  Пісня "Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74229  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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)  Пісня "Я твоя музика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74230  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана 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)  Пісня "Зупиніться"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74231  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Валентина Іванівна (Аля Стеценко)  
 
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 "Если бы вы знали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74232  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Валентина Іванівна (Аля Стеценко)  
 
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 "Зажигай давай!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74233  
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Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Валентина Іванівна (Аля Стеценко)  
 
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 "Вишиванка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74234  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Валентина Іванівна (Аля Стеценко)  
 
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 "Все хорошо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74235  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Валентина Іванівна (Аля Стеценко)  
 
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 мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74236  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Світлана Іванівна, Трибрат Юлія Леонідівна, Комякова Марія 

Ігорівна, Дудник Тетяна Анатоліївна  
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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 "Мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74237  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байбарза Ігор 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 короткометражного фільму "СОННИЙ ТРАМВАЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74238  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люков Максим Валентинович  
 
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 короткометражного фільму "Дякую!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74239  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Оксана Сергіївна  
 
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 "ЧОЛОВІК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74240  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калуга Ольга Василівна  
 
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 короткометражного фільму "ПАПЕРОВЕ СЕРЦЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74241  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Микола 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 короткометражного фільму "НА КРАЮ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бажаючи покінчити з життям, хлопець має намір стрибнути з моста. 
У процес втручається дівчина "простушка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74242  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янько Федір Олексійович  
 
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 "На своїй землі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про людей, котрі залишилися у донецькій прифронтовій зоні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74243  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столяров Олександр Миколайович, Чернявська Юлія Сергіївна  
 
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 короткометражного фільму-новели "КАДЕТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хлопчик-кадет їде в електричці, стомлений він спить. Пасажири 
обговорюють його майбутнє. Саме майбуття створило тему, близьку 
для обговорення зовсім різних людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74244  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюченков Олег Ігоревич  
 
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 фільму-новели "Холодний дощ самотності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

2017 р. Хлопчик стає соціально значимою людиною на фоні 
спостереження за життям та долею сусідки.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74245  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухар Василь Михайлович  
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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 короткометражного фільму "КЛОУН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одного ранку в переповненому трамваї, серед невдоволених та злих 
на весь світ людей, з'являється клоун, який жартами та фокусами 
піднімає настрій усім пасажирам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74246  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Наталія Степанівна  
 
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 короткометражного фільму "Кобзарський Цех"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Близько 400 років київський кобзарський цех береже та продовжує 
традиції українського кобзарства. Безперервна традиція як носій 
унікального музичного мистецтва, самоідентичності і потаємних 
знань тримаються у секреті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74247  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бровченко Олександра Миколаївна (САША БРОВА)  
 
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 "Серцеїдка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здається, що всі в супермаркеті однакові - хтось купує, хтось віддає. 
Одні шукають, знаходять і стають у чергу. Інші завжди на своєму  
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місці і чутно безкінечне: пік...пік...пік. Течуть по конвеєру, 
продаються товари. Але насправді у кожному супермаркеті можна 
знайти і пристрасті, і холодне серце. Часто люди роблять помилки у 
коханні тому, що просто не бачать тих, хто стоїть зовсім поряд, тут,  
зараз. На конвеєрі плавно пливуть товари.... І раптом на конвеєрі 
з'являється живе людське серце. Герой тільки що вийняв його з 
грудей і дарує його своїй коханій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74248  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Володимир Євгенович  
 
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 КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФІЛЬМУ "ДОКИ ПАЛАЄ 
СВІЧКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дівчина-підліток, мешканка мегаполісу, в день пам'яті жертв 
Голодомору, вирішує самотужки боротися з відсутністю свічок у 
вікнах багатоповерхівок навколо себе. Підготувавшись належним 
чином, вона заходить до під'їздів і ставить свічки на всіх доступних 
вікнах. На сходах стикається з чоловіком, який спочатку вороже 
налаштовується до дій дівчини. Після нетривалої та гострої розмови 
він вирішує допомогти дівчині. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74249  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осмоловська Олена Анатоліївна  
 
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 КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФІЛЬМУ "Інклюзія в 
школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Школа. Шкільний майданчик. Закінчилися заняття, й учні весело та 
шумно висипають зі школи. На вулиці щойно скінчився дощ, і на  
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асфальті багато калюж. Хлопці складають руки стільчиком та 
переносять дівчат через калюжу. Хлопець на візку збагнув ситуацію 
та миттєво прийняв рішення. Він під'їхав до розгубленої дівчини, 
трохи потягнув її за руку та обережно влаштував її у себе на колінах. 
Вона ніжно тримала його за шию, а він рішуче, але дуже обережно, 
перевіз свою дорогоцінну ношу через калюжу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74250  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дротяк Василина Василівна  
 
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 короткометражного фільму "ДВЕРІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бог та Демон займаються власними справами. Демон помічає 
розгубленого хлопця, запитує в Бога про його мабутнє. На прикладі 
долі юнака Бог пояснює, що кожен отримує талант і здобуває потрібні 
навички, далі все залежить лише від людини. Зрештою, хлопець має 
робити вибір.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74251  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Тетяна В'ячеславівна  
 
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 КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФІЛЬМУ "ПРОЩЕНА 

НЕДІЛЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У важкі часи складно всім. Але є люди, які особливо потребують 
любові і надії. Вихованців дитячого будинку - сиріток, в день 
прощення веде до церкви їх вихователь. Процесія привертає неабияку 
увагу сторонніх людей на вулиці і в самій церкві. Адже дітей з 
дитбудинку легко впізнати - однаковий одяг, взуття, тримаються 
зграйкою - не часто вони бувають у громадських місцях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74252  
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Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Євгенія Віталіївна  
 
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 короткометражного фільму "МОНО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

15-річний Артур дізнається, що його хворий на рак брат-близнюк 
написав передсмертну записку. Артур намагається зарадити 
самогубству, але що може бути сильнішим за хворобу. Це сценарій 
на тему сім'ї, самопожертви, юнацького максималізму та любові.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74253  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Михайло Герасимович  
 
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 короткометражного фільму "ГОЛОС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74254  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Михайло Герасимович  
 
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 короткометражного фільму "ЛІФТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Не спешіть сідати в перший ліпший ліфт, що зупинився на вашому 
поверсі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74255  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярова Софія 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)  Сценарій короткометражного фільму "ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ 
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Один день з життя чиновника, якого постійно критикують. У парку, 
сидячи на дитячому майданчику, він зустрічає маленького хлопчика, 
завдяки якому змінюється його світогляд. Чиновник вирішує поїсти 
морозиво і покататися на гойдалці. Шестирічний хлопчик також 
вирішив покататись. Починається розмова і виявляється, що дещо їх 
об'єднує: обидва люблять морозиво, кататися на гойдалках і 
потребують друзів. Хоча чоловік і забув, коли він дивився на хмари і 
вгадував, на що вони схожі. А хмари завжди щось нагадують. 
Хлопчик: "ОН, бачиш, янгол?". І мер раптом теж впізнає у хмарі 
янгола. Обидва сміються, що бачать одне і те саме. Між ними дуже 
багато спільного! По великому рахунку у всіх людей спільного більше, 
ніж принципових відмінностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74256  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Михайло Герасимович  
 
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 короткометражного фільму "УРОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вчителів слід слухати, стоячи на колінах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74257  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загоруйко Віталій 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)  Літературний твір "Трітмент документального фільму "Грубешів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трітмент документального фільму "Грубешів" - короткий сценарій 
аудіовізуального твору, який досліджує українсько-польську історію 
взаємовідносин, починаючи з часів Речі Посполитої і до сьогодення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74258  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ол Стасов (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)  Типовий сценарій радіошоу "Український чарт #Селекція" 
("#Селекція")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій радіошоу складається із шести частин та двох блоків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74259  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чехович Владислав Валентинович (DJ Lutique), Ніколайчук Ганна 
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 "Хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74260  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чехович Владислав Валентинович (DJ Lutique), Ніколайчук Ганна 

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 "Зачем?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74261  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовковський Олександр Володимирович  
 
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)  Ювелірний виріб "Козак-байкер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У байкерській спільноті череп символізує оберіг від смерті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74262  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовковський Олександр Володимирович  
 
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)  Ювелірний виріб "Козак-байкер на хресті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У байкерській спільноті череп символізує оберіг від смерті. 
Вважається, що байкер з таким оберегом невидимий для смерті.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74263  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайченко Віта 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)  Роман "Історія семи королівств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74264  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турій Анастасія Миколаївна, Чумаченко Дмитро Ігорович, Ярова 
Ольга 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 "Автоматизоване обчислення 
інтерполяційних поліномів для вирішення завдань чисельного 
диференціювання "PolynomialsInterpolation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При чисельному рішенні багатьох практичних завдань часто виникає 
необхідність отримати значення похідних різних порядків функції, 
заданої у вигляді таблиці або у вигляді складного аналітичного 
виразу, безпосереднє диференціювання якої ускладнено.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74265  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Антон Сергійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, 
Чернишев Юрій Костянтинович  

 
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 "Мультиагентна модель прогнозування 
динаміки захворюваності на ВІЛ інфекцію "HIV MAS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В охороні здоров'я та епідеміології моделювання використовується 
для кількісної оцінки властивостей різноманітних методів боротьби та 
профілактики, таких як ізоляційно-обмежувальні заходи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74266  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Богдан Владиславович, Чумаченко Дмитро Ігорович, 
Ярова Ольга 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 "Автоматизація апроксимації функції 
методом найменших квадратів з базисом у вигляді степеневих і 
ортогональних поліномів "MLSApproximation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс вирішує ряд труднощів, пов'язаних більшою 
мірою з програмною складовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74267  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипка Богдан Юрійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, Ярова 
Ольга 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 "Автоматизоване наближення функцій 
сплайнами третього порядку "ThirdOrderSpline"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В програмі були розглянуті такі методи сплайн-інтерполяції: сплайн 
Акіми, класичний природний кубічний сплайн, сплайн Ерміта.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74268  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишева Світлана 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 "Ти маєш знати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74269  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Олександр Анатолійович, Драмарецька Світлана 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)  Науковий твір "Удосконалена клінічна система оцінки адгезивних 

мостоподібних протезів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У клінічній системі наведено суттєві і несуттєві відхилення, які 
містять 16 порушень з відповідною кількістю балів і оцінкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74270  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проторченко Тетяна Миколаївна, Савченко Надія Вікторівна, Юзик 

Ірина Ігорівна, Савченко Віра 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)  Стаття "Концепція зміни політичної системи України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74271  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Наталія Михайлівна, Хмура Наталія 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 "Аналіз реальних опціонів методом Датара-
Метьюза"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розв'язування задач, призначених                     
для фінансової оцінки привабливості інвестиційних проектів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74272  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій 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 "ПІСНІ ЦІЛЮЩЕ ДЖЕРЕЛО" ("ЦІЛЮЩЕ ДЖЕРЕЛО")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74273  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій 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 ВЕРТАЮ НА КРУГИ СВОЯ" ("НА КРУГИ СВОЯ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74274  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій 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 "У ПОЛОНІ ДОЩУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74275  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій 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 "КРУПИНКА ЩАСТЯ, КРАПЛИНКА РАДОСТІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74276  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій 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 "СОН У СХРОНІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74277  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій 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 "ТВОЄ СУМНЕ: "ПРОЩАЙ!.."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74278  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качур Володимир Ярославович  
 
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 "Закон кіно - у просторі візуальних 
трансформацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74279  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Михайло Геннадійович, Пермяков Вячеслав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна ропграма "Least Square Wetting Analyzer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для  вимірювання крайового кута змочування 
за зображенням краплі на поверхні. Розрахунок кута змочування  
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виконується відповідно до координат точок, які задаються на контурі 
краплі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74280  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данієлян Єрванд Жоресович  
 
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 "ПРОФБУДІНЖИНІРИНГ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74281  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данієлян Єрванд Жоресович  
 
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 "ПРОФБУДТРЕЙД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74282  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкогон Роман Вячеславович  
 
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 "Набір карт для викладання 
англійської мови та методи їх використання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Набір карт являє собою носій інформації на задану тему, призначений 
для проведення різного роду вправ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74283  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Олексій 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)  Сценарій телевізійної програми "VEРДИКТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій юридичного шоу. Тематика: "Суд над публічною особою, 
яка відзначилась в суспільно-політичному житті країни" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74284  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєнкова Ратха Рахманкулівна, Черепанова Ольга Миколаївна  
 
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 творів "Сценарії 8 (восьми) серій анімаційного 
серіалу "МАМА ПОСПІШАЄ ДОДОМУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі сюжету анімаційного серіалу - надзвичайні пригоди 
звичайної родини, яка мешкає у великому місті та мусить творити 
дива, аби встигнути побути разом у сімейному колі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74285  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарьов Вадим Геннадійович, Черепанова Ольга Миколаївна  
 
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 творів "Сценарії 14 (чотирнадцяти) серій 
анімаційного серіалу "МАМА ПОСПІШАЄ ДОДОМУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі сюжету анімаційного серіалу - надзвичайні пригоди 
звичайної родини, яка мешкає у великому місті та мусить творити 
дива, аби встигнути побути разом у сімейному колі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74286  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Adele Vivari (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 музичних композицій "Adele Vivari"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику міститься 162 інструментальні композиції композитора 
Adele Vivari для кінофільмів, озвучування ТВ-шоу, а також для 
використання з текстами пісень і як фонової музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74287  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна, Черепанова 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)  Літературний письмовий твір "Сценарій серії "ЛЕСИК І 
ВОСЬМИНІГ" анімаційного серіалу "МАМА ПОСПІШАЄ 
ДОДОМУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі сюжету - надзвичайні пригоди звичайної родини, яка мешкає 
у великому місті та мусить творити дива, аби встигнути побути разом 
у сімейному колі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74288  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маламуж Ірина Михайлівна, Черепанова 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)  Літературний письмовий твір "Сценарій серії "ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО З ДРАКОНОМ" анімаційного 
серіалу "МАМА ПОСПІШАЄ ДОДОМУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі сюжету - надзвичайні пригоди звичайної родини, яка мешкає 
у великому місті та мусить творити дива, аби встигнути побути разом 
у сімейному колі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74289  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєв Юрій 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 "Зображення логотипу "ROYAL 
HOUSE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74290  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Ірина Миколаївна  
 
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 "Духмяна Хата"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74291  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепанова 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)  Літературний письмовий твір "Сценарій серії "МАМА ТА ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
З ДРАКОНОМ" анімаційного серіалу "МАМА ПОСПІШАЄ ДОДОМУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі сюжету - надзвичайні пригоди звичайної родини, яка мешкає 
у великому місті та мусить творити дива, аби встигнути побути разом 
у сімейному колі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74292  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна, Черепанова Ольга Миколаївна, 
Макеєнкова Ратха Рахманкулівна  

 
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 письмовий твір "Сценарій серії "ЛЕСИК І ЛОВЕЦЬ 
СНІВ" анімаційного серіалу "МАМА ПОСПІШАЄ ДОДОМУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі сюжету - надзвичайні пригоди звичайної родини, яка мешкає 
у великому місті та мусить творити дива, аби встигнути побути разом 
у сімейному колі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74293  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Павло Олегович, Колесник Андрій Павлович, Шушман 
Іванна Володимирівна, Довганич Юлія Євгенівна, Куруца Олексій  
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                                                            Степанович, Дубів Олександр Васильович, Кедик Антоніна 
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 "Калькулятор профілактики і скринінгу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для отримання статистичної інформаційної 
складової профілактичної медицини, що сприяє запобіганню 
захворювань, підвищенню якості і тривалості життя; для визначення 
найчастіших факторів ризику і отримання рекомендацій стосовно їх 
корекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74294  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколайчук Андрій Іванович  
 
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)  Синопсис "За рибу гроші"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Віроломний президент України заманює своїх політичних 
конкурентів для того, щоб розправитися з ними і залишитись єдиним 
кандидатом на майбутніх виборах, але йому ще прийдеться 
познайомитися з своїми майбутніми жертвами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74295  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
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 "Света танцует губами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74296  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
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 "Навсегда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74297  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
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 такая, как все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74298  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
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 "Кроме тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74299  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіна Сенс (псевдонім), Пономарьов Олексій 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 "Нові казки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казки покликані розвивати у дітей такі важливі якості, як доброта, 
доброзичливість, відвертість, чуйність, повага та співчуття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74300  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
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 ескізів "Коммерческий дизайн монет "Молитва - BG"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи дизайну монет болгарською мовою серії "Молитва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74301  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
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 ескізів "Коммерческий дизайн монет "Молитва - H"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи дизайну монет болгарською мовою серії "Молитва".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74302  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
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 ескізів "Коммерческий дизайн монет "Молитва - RO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи дизайну монет болгарською мовою серії "Молитва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74303  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пурпуров Олександр  Володимирович, Грицук Ігор Валерійович  
 
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 "Особенности обеспечения оптимального 
температурного состояния человека при использовании 
терморегуляционного костюма "Ковчег М42"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені особливості забезпечення оптимального температурного 
стану людини при використанні терморегуляційного костюма. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74304  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друбецький Антон Юхимович  
 
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 "Керування окремими функціями 
автоматизованого випробувального стенду тягових двигунів 
постійного струму (для магістральних електровозів)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для керування окремими функціями 
автоматизованого випробувального стенду тягових двигунів 
постійного струму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74305  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасов Віктор 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)  Опис з ілюстраціями "Комплект тактических мишеней для решения 
огневых задач "DAI (сотрудник правоохранительных органов в 
форме "ДАІ" )" ("D")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник був розроблений для вирішення вогневих завдань. Всі мішені 
виконані кольоровими та з деталізацією промальовані фотографії. На 
мішенях тонкою сірою лінією нанесена зональність, життєво-важлива 
зона - "смертельне попадання", периферійна зона - "нанесення 
поранень" і несмертельна зона - "зона закрита СІБЗ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74306  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасов Віктор 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)  Опис з ілюстраціями "Комплект тактических мишеней для решения 
огневых задач "Terrorist (террорист)" ("Т")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник був розроблений для вирішення вогневих завдань. Всі мішені 
виконані кольоровими та з деталізацією промальовані фотографії. На 
мішенях тонкою сірою лінією нанесена зональність, життєво-важлива 
зона - "смертельне попадання", периферійна зона - "нанесення 
поранень" і несмертельна зона - "зона закрита СІБЗ". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74307  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасов Віктор 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)  Опис з ілюстраціями "Комплект тактических мишеней для решения 
огневых задач "Journalist (журналистка)" ("J")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник був розроблений для вирішення вогневих завдань. Всі мішені 
виконані кольоровими та з деталізацією промальовані фотографії. На 
мішенях тонкою сірою лінією нанесена зональність, життєво-важлива 
зона - "смертельне попадання", периферійна зона - "нанесення 
поранень" і несмертельна зона - "зона закрита СІБЗ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74308  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасов Віктор 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)  Опис з ілюстраціями "Комплект тактических мишеней для решения 
огневых задач "Shahid (шахид)" ("S")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник був розроблений для вирішення вогневих завдань. Всі мішені 
виконані кольоровими та з деталізацією промальовані фотографії. На 
мішенях тонкою сірою лінією нанесена зональність, життєво-важлива 
зона - "смертельне попадання", периферійна зона - "нанесення 
поранень" і несмертельна зона - "зона закрита СІБЗ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74309  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Комплект тактических мишеней для решения 
огневых задач "Technical services (технические/коммунальные 
службы)" ("T/S")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник був розроблений для вирішення вогневих завдань. Всі мішені 
виконані кольоровими та з деталізацією промальовані фотографії. На 
мішенях тонкою сірою лінією нанесена зональність, життєво-важлива 
зона - "смертельне попадання", периферійна зона - "нанесення 
поранень" і несмертельна зона - "зона закрита СІБЗ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74310  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасов Віктор 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)  Опис з ілюстраціями "Комплект тактических мишеней для решения 
огневых задач "Recumbent (нестандартные положения)" ("R")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник був розроблений для вирішення вогневих завдань. Всі мішені 
виконані кольоровомими та з деталізацією промальовані фотографії. 
На мішенях тонкою сірою лінією нанесена зональність, життєво-
важлива зона - "смертельне попадання", периферійна зона - 
"нанесення поранень" і несмертельна зона - "зона закрита СІБЗ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74311  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасов Віктор 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)  Опис з ілюстраціями "Комплект тактических мишеней для решения 
огневых задач "Pirate (пират/сепаратист)" ("Р")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірник був розроблений для вирішення вогневих завдань. Всі мішені 
виконані кольоровими та з деталізацією промальовані фотографії. На 
мішенях тонкою сірою лінією нанесена зональність, життєво-важлива 
зона - "смертельне попадання", периферійна зона - "нанесення 
поранень" і несмертельна зона - "зона закрита СІБЗ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74312  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутенко Максим 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)  Навчальний посібник "Організація діагностики зі шкільного курсу 
атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному 
середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику запропоновані тестові завдання з розділу "Атомна і 
ядерна фізика" шкільного курсу фізики. Завдання згруповані за 
змістовою тематикою у 7 тем, в кожній з яких представлені тести 
п'яти типів: "множинний вибір", "правильно/неправильно", 
"визначити пропущені слова", "відповідність та перетягування в 
тексті".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74313  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кельм Поліна (псевдонім)  
 
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 документального фільму "Ельфова вежа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Люди, які потрапляють до психіатричної лікарні, намагаються 
швидше вийти звідти і більше ніколи не повертатися. Сергій, 
потрапивши туди, не лише залишився, а й створив театр, 
намагаючись повернути цікавість до життя пацієнтам. Проте, що 
насправді рухає ним? Чи хоче він лише допомогти пацієнтам, змінити  
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світ, реалізувати себе? Чи це для нього також, в якомусь сенсі, 
терапія? Але від чого?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74314  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
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  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Правила гри в "Шахи Демічева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальні правила гри в шахи за участю шахової фігури "Лулул" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74315  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаворонкова Олена Анатоліївна  
 
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)  Методичний посібник "Набор метафорических ассоциативных 
карточек для личного развития, самомотивации и вдохновения 
"Птицы, как люди. Люди, как птицы..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74316  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанюк Світлана Іванівна, Гречанюк Оксана Олексіївна, 
Маляренко Ірина Валентинівна, Ткачук Віра Петрівна  

 
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)  Навчально-методичний посібник "Історія фізичної культури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовуючи цей посібник, студенти матимуть змогу оволодіти 
теоретичними знаннями з даної дисципліни. Не менш важливим 
етапом формування знань і умінь є система експрес-контролю, тому 
на кожному занятті передбачені контрольні питання і тестові 
завдання для самоконтролю знань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74317  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Марина Михайлівна, Моєсеєнко Галина Миколаївна, 

Ткачук Наталія Олександрівна, Галицька Наталія Євгенівна, 
Гудзовата Олександра Андріївна, Бацуровська Ірина 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)  Посібник "Розвиток загальнобіологічних понять в учнів основної 

школи" Частина 1   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для підвищення рівня системності знань про 
живу природу в учнів 7-го класу засобами вдосконалення розвитку 
біологічних понять. Рекомендований методистам РМК, вчителям 
біології, студентам біологічних спеціальностей університетів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74318  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Марина Михайлівна, Гайдай Микола Іванович, 

Моєсеєнко Галина Миколаївна, Галицька Наталія 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 "Дидактичний матеріал з біології людини для 8 класу 

"Дивовижний світ людини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності учнів 
при вивченні біології. Для цього в ньому до кожної теми програми з  
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біології у 8 класі є інструктивні картки лабораторних та практичних 
робіт для допитливих, різнорівневі тести і завдання з відповідями, 
цікава інформація і перелік літератури для самостійного 
опрацювання, ребуси, словникові ігри. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74319  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Марина Михайлівна  
 
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 "Фундаменталізація змісту шкільної біологічної освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія представляє перше цілісне самостійне дослідження щодо 
фундаменталізації змісту біологічної освіти в загальноосвітній школі. 
У ній наведено аналітичний огляд літературних першоджерел 
стосовно "розмитості" поняття "фундаменталізація освіти" та його 
складових в сучасному освітньому просторі, виокремлено структурні 
елементи цього поняття і на їх основі представлено розроблення 
методичної системи формування теоретичних знань з біології в учнів 
загальноосвітньої школи як одного із шляхів впровадження 
фундаменталізації змісту біологічної освіти до навчального процесу 
сучасної середньої освітянської ланки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74320  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друбецький Антон Юхимович  
 
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 "Методика 
розрахунку індуктивних параметрів некомпенсованих тягових 
електродвигунів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика визначає два індуктивних параметри некомпенсованих 
тягових електродвигунів: індуктивність обмотки збудження та 
обмотки якоря за допомогою коефіцієнта насичення машини.  
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Запропоновані формули є універсальними для всіх типів 
некомпенсованих машин. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74321  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друбецький Антон Юхимович  
 
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 "Методика 
розрахунку магнітних характеристик некомпенсованих тягових 
електродвигунів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволяє виконати побудову магнітних характеристик 
некомпенсованих тягових електродвигунів при довільному значенні 
ступеня ослаблення збудження. Основний принцип методики - 
побудова магнітних характеристик за значенням коефіцієнта 
насичення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74322  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Сергій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція курсу 
"Гендерні історичні студії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепцію розроблено для підготовки магістрів-політологів, що 
спеціалізуються на гендерних студіях, з урахуванням досвіду 
провідних університетів, що мають схожі програми. Концепцією 
передбачено перелік основних тем, що необхідні для аналізу, 
розуміння, інтерпретації гендерних взаємовідносин у світовому 
історичному процесі та проведення наукових досліджень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74323  
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Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатов Святослав Ігорович (Свят Филатов, Свят Філатов, 
Святослав Филатов)  

 
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 "Сезон падения ангелов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74324  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голодюк Ірина Романівна, Василевич Гафія Ярославівна (псевдонім)  
 
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 "Українська 
література. Питальник: збірник тестових завдань у запитаннях та 
відповідях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику подано систематизований та узагальнений матеріал із 
курсу "Українська література" відповідно до актуальної програми 
зовнішнього незалежного оцінювання у формі тестових завдань 
відкритої форми. Видання стане в нагоді абітурієнтам та учителям-
словесникам. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74325  
 
Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутирін Владислав Вячеславович  
 
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)  Збірка детективних казкових новел "ЦАРСКОЕ ДЕЛО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В центрі оповідання - царівна Василиса, яка відповідає за детективне 
розслідування всіляких справ у казковому царстві. Кожна новела має 
свій окремий сюжет й, поряд з детективною інтригою, торкається 
вічних філософських питань про добро і зло, дружбу та ворожність, 
кохання та байдужість. Кожна новела завершується невеликим 
проникливим віршем. Твір російською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74326  
 

Дата реєстрації авторського права  20.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Юрій 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)  Літературний твір "Веб сайт http://pro-vse/net"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір може використовуватися як комбінація інформаційної 
стрічки новин, площина для публікації оголошень та соцмережа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74327  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Ольга Юріївна  
 
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 "Основні принципи 
виробництва, розподілу та споживання електроенергії: методичні 
вказівки для виконання лабораторних робіт для бакалаврів денної та 
заочної форми навчання інженерних та інженерно-педагогічних 
спеціальностей електроенергетичного напрямку підготовки"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дані вказівки містять основні теоретичні та практичні відомості для 
виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Основні 
принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії, 
докладне розв'язування типових прикладів та завдання для 
лабораторних робіт". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74328  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюніна 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)  Науково-методичний твір "Дискурсивно-графический 
тест/модификация цветовой контроль (ДГТ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тест розроблено з метою дослідження внутрішньої архітектоніки 
причин, мотивів формування когнітивного, емоційного, особистісного 
статусу суб'єкта діяльності. В тесті досліджено професійну 
ідентичність, процеси, що протікають на різних рівнях особистості, 
що організовані на основі потреб, емоцій та індивідуального досвіду. 
Проведений аналіз емоційного самовідношення та досліджені 
емоційно-оціночні критерії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74329  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  П'єса "7:42 или Одесские Рабинзоны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наш час. Невелика група мешканців Одеси замість відпочинку на 
круїзному лайнері під час шторму потрапляють на безлюдний острів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74330  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флис Юрій Іванович  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Елементи глобальної теорії еволюції. Нульовий 
рівень вкладення фізичної матерії та основні принципи єдиного типу 
взаємодії для всіх видів полів. Ядерні міні-реактори. Кластерна 
воднево-гелієва модель ядра. Закриті ядерні реакції і природа 
"холодного" синтезу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі сформульовано поняття механізму відображення як похідної 
процесу синтезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74331  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педан Олег Ігоревич  
 
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 анімаційного фільму "Цирк на дроті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74332  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "А ти казала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гордість - небезпечне знаряддя. Не варто перебільшувати з її 
використанням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74333  
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Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Віриш чи не віриш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Самотність - це завжди вина двох.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74334  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Рідна мамо - ти одна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця пісня - подарунок мамі на день народження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74335  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Забудь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На жаль, трапляється розрив відносин, які неможливо відновити, і 
єдиний спосіб вилікувати рану - забути.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74336  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Донеси їй мої слова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74337  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Настанови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74338  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Як раділа весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74339  
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Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Вкрала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74340  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миза Ганна Віталіївна (Анна Саммерсон)  
 
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 "Истинное сердце Грандалин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74341  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квітка Євген 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 "Слава України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74342  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крикуненко Дмитро Олександрович (Дмитрий Донской)  
 
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 віршів "Скитания вдали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором представлена авторська збірка віршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74343  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рафальський Костянтин 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)  Збірник пісень "Амон-Ра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Через поєднання слів та музики, автор твору створює особливий 
настрій у людини та пробуджує емоції, властиві тільки їй. Збірка 
пісень складається з пісень "Важко", "Револьвер", "Габаритами", 
"Крок", "Боса", "До дна", "Мелодія", "Amon-Ra", "Пророк", "Не моє 
(feat. M-Pill)", "Марафон", "Очі", "Невинна", "Разом", "Очі (M-Pill 
Remiх)".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74344  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучик Сергій Степанович, Нетребко Руслан 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 "Інформаційна система визначення 
функціонального профілю захищеності та рівня гарантій 
автоматизованої системи від несанкціонованого доступу" (ОФПАС 2.0)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмний продукт призначений для оцінювання функціонального 
профілю та рівня гарантій автоматизованої системи та створення 
функціональних профілів захищеності оброблюваної інформації від 
несанкціонованого доступу відповідно до нормативних документів 
України в галузі інформаційної безпеки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74345  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломончук Володимир Михайлович  
 
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 науково-методичного характеру 
"Навчальна п'ятирічна програма гуртка гітаристів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена програма навчання гітаристів, яка спрямована на 
розвиток музичних здібностей, творчого потенціалу і формування 
художнього смаку учнівської молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74346  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Роман Андрійович   
 
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 науково-практичного характеру з 
ілюстраціями "Как стать Успешным и Счастливым"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор в творі розкриває принципи успіху та закони повноцінного 
життя, за якими можна здобути спокій (внтурішню гармонію) і 
досягти успіху в житті та стати щасливим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74347  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квітка Євген 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 "Марш героїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74348  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Новікова Світлана Чеславна, 
Анопрієва Наталія Михайлівна, Попик Катерина Михайлівна, 
Мандзюк Тетяна Богданівна  

 
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 "Схема анкетування дітей для виявлення соціально-
гігієнічних чинників виникнення стоматологічних хвороб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою вивчення впливу соціально-гігієнічних та соціально-
економічних факторів на розвиток карієсу та захворювань тканин 
пародонта у дітей і подальшого аналізу та оцінки показників 
розповсюдженості, інтенсивності цих захворювань ми пропонуємо 
"Схему анкетування дітей для виявлення соціально-гігієнічних 
чинників виникнення стоматологічних хвороб". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74349  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Новікова Світлана Чеславна, 
Анопрієва Наталія Михайлівна, Попик Катерина Михайлівна, 
Мандзюк Тетяна Богданівна  

 
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 "Схема анкетування батьків для виявлення впливу 
соціально-гігієнічних чинників сім'ї на виникнення стоматологічних 
хвороб у дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою вивчення впливу соціально-гігієнічних та соціально-
економічних факторів сім'ї на розвиток основних стоматологічних 
захворювань у дітей і подальшого аналізу та оцінки показників їх 
розповсюдженості та інтенсивності ми пропонуємо "Схему 
анкетування батьків для виявлення впливу соціально-гігієнічних 
чинників сім'ї на виникнення стоматологічних хвороб у дітей". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74350  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Олександр Олегович  
 
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 "Епоха відчаю: Сірий паладин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74351  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
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 ЖИТЛОВОГО 
ФОНДУ" ("Автоматизована інформаційно-аналітична система 
"ЄРЖФ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою повноцінне програмне рішення автоматизації 
обліку та підтримування в актуальному стані інформації щодо 
житлового фонду міста з відповідними  функціональними модулями  
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для адміністрування та налаштування роботи та модулями для 
ведення передбаченої інформації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74352  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
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 "Веб-сервіс "Бюджет участі" 

("Веб-сервіс "БУ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Веб-сервіс "Бюджет участі" - це частина місцевого бюджету, обсяг 
якої визначається місцевою владою для реалізації кращих проектів 
розвитку громади, які надходять від ініціативних груп мешканців. 
Переможці визначаються шляхом голосування через веб-портал. 
Реалізація проекту надасть можливість мешканцям брати участь у 
визначенні пріоритетів розподілу бюджетних коштів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74353  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
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 "ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС 
ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ ТА ЗВІТІВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРІВНИЦТВА РАДИ ТА ДЕПУТАТІВ" ("ЕС ПГ ЗДКРАДД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веб-сервіс складається з двох модулів: веб-сервісу та мобільного 
додатку. Система має кілька рівнів захисту для забезпечення 
надійності та достовірності результатів голосування, а також для 
недопущення стороннього доступу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74354  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заікіна Дар'я Павлівна  
 
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 "АЕ_HSE MS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт складається з таких функціональних модулів: 
"Інформаційно-довідковий блок", "Нормативно-правовий блок", 
"Блок розрахунків ризиків", "Архів". Кожний з модулів має належне 
навчальне, методичне та довідкове забезпечення, зокрема тестові, 
графічні матеріали, що наочно демонструють експертні можливості. 
Відповідає чинному законодавству України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74355  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піхо Ростислав 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)  Кіносценарій "Гастарбайтер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В центрі сюжету історія молодого чоловіка, який незадоволений 
плином свого життя на рідній землі. Маючи чималі амбіції, наш герой 
відправляється на пошуки кращого в чужі для нього світи. Однак там 
він стикається з невдачами по-справжньому, доводиться приймати 
виклики життя. Але попри те, що вони розвіюють його ілюзії стосовно 
багатьох речей та руйнують мрії, вони несподіваним чином підводять 
до розуміння свого власного серця, свого правдивого "я". Постає 
питання: чи варто ризикувати тим, що маєш, щоб отримати те, чого 
прагнуть усі? 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74356  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлус Віктор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Громадська організація "Асоціація ветеранів футболу міста Києва" 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Естафета поколінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74357  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фойгт Наталія Антонівна, Ніконов Максим Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Переклад інструменту оцінки фізичної 
активності Rapid Assessment of Physical Activity (RAPA)" ("Переклад 
RAPA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

RAPA - опитувальник для епідеміологічних досліджень рівня фізичної 
активності серед населення старше 50 років, перевагами якого є його 
невеликий обсяг і зручність для самостійного заповнення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74358  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фойгт Наталія Антонівна, Ніконов Максим Леонідович  
 
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 "Алгоритм оцінки якості життя осіб 
похилого віку з використанням Міжнародного інструменту оцінки 
якості життя осіб похилого віку LEIPAD" ("Алгоритм оцінки якості 
життя за допомогою LEIPAD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Змістовний контент бази даних обстеження осіб похилого віку - 
пацієнтів клініки Інституту геронтології НАМНУ, проведеного у 2016-
2017 рр. Дані призначені для моделювання фізичного, когнітивного та  
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соціального самопочуття як факторів ризику багатьох патологій у 
старшому періоді життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74359  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фойгт Наталія Антонівна, Ніконов Максим Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Переклад Міжнародного інструменту 
оцінки якості життя осіб похилого віку LEIPAD (Internationally 
Applicable Instrument to Assess Quality of Life in the Elderly LEIPAD)" 
("Переклад LEIPAD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

LEIPAD-опитувальник для самооцінки, пов'язаної зі здоров'ям якості 
життя (ЯЖ) осіб похилого віку. Містить 49 запитань та оцінює ЯЖ за 
7 шкалами: фізичне функціонування, самообслуговування, депресія і 
збудження, когнітивне та сексуальне функціонування, задоволеність 
життям, особистісні характеристики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74360  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фойгт Наталія Антонівна, Ніконов Максим Леонідович  
 
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 "Алгоритм оцінки дієтарних звичок осіб 
похилого віку з використанням інструменту "Анкета для 
епідеміологічних досліджень дієтарних звичок (Dietary Questionnaire 
for Epidemiological Studies Version 2 (DQESv2))" ("Алгоритм оцінки 
дієтарних звичок за анкетою DQESv2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Змістовний контент бази даних обстеження осіб похилого віку - пацієнтів 
клініки Інституту геронтології НАМНУ, проведеного у 2016-2017 рр. 
Дані призначені для моделювання дієтарних факторів ризику і 
описують споживання 73 продуктів харчування з перерахунком на 
середньодобове споживання макро- та мікронутрієнтів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74361  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фойгт Наталія Антонівна, Ніконов Максим Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Переклад інструменту оцінки 
дієтарних звичок Dietary Questionnaire for Epidemiological Studies 
Version 2 (DQESv2)" ("Переклад DQESv2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

DQESv2-опитувальник для епідеміологічних досліджень дієтарних 
звичок осіб старше 50 років, розроблений в Центрі епідеміології раку 
(Австралія), перевагами якого є його невеликий обсяг і зручність для 
самостійного заповнення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74362  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фойгт Наталія Антонівна, Ніконов Максим Леонідович  
 
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 "Алгоритм оцінки рівня фізичної 
активності серед осіб похилого віку з використанням інструменту 
швидкої оцінки фізичної активності RAPA" ("Алгоритм швидкої 
оцінки фізичної активності RAPA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Змістовний контент бази даних обстеження осіб похилого віку - пацієнтів 
клініки Інституту геронтології НАМНУ, проведеного у 2016-2017 рр. 
Дані призначені для моделювання рівня фізичної активності як 
фактора ризику багатьох патологій у старшому періоді життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74363  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянська Тетяна Петрівна  
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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 "Вечность впереди у нас с тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74364  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 статей "Адаптовані навчальні тексти англійською для 
програми - "Readdo" ("Scripts of Readdo")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця збірка представляє проект, діяльність якого спрямована на 
вивчення іноземної (англійської) мови. Readdo - це персональна 
тренінгова платформа з індивідуальним отриманням уроків 
англіської мови. Це повноцінна програма для вивчення англійської 
мови, що розвиває навички сприйняття мови на слух.   
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74365  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабік Андрій Іванович, Чорна Ірина Петрівна  
 
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 для повнометражного художнього фільму за мотивами 
повісті Всеволода Нестайка "Чарівні окуляри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Непримиренні конкуренти - спортсмен Ромка Черняк та "ботан" Вася 
Богданець, закохуються в нову однокласницю Риту Скрипаль. Аби  
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здобути прихильність Рити, Ромка застосовує чарівні окуляри, але 
цей супергаджет мало не знищує все людство.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74366  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2017  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Донбас"   
 
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 - пенсіонери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74367  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлуха Світлана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру з ілюстраціями 

"Авторська модель - "Школа успіху Світлани Бєлухи" ("Школа 
успіху Світлани Бєлухи")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор створила програму авторської школи, яка забезпечує 
особистісну орієнтацію навчання, виховання, соціалізації школярів на 
основі загальнолюдських моральних цінностей. Програма 
реалізується колективом на основі авторських передових 
педагогічних ідей та інновацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74368  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лемещук Павло Євгенійович  
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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 "Fusione"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір "Fusione", музика якого створена автором самостійно 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74369  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пишна Людмила Георгіївна, Багінський Владислав Вікторович  
 
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 телевізійного розважального шоу "НАРОДНА КУХНЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74370  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
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 "Вбити Санчеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір у формі кримінального екшену. Київ 1997 рік. 
Оперативники УБОЗу Кирил Санчес та Віктор Погребний 
приймають пропозицію бандита Паши Бєса заволодіти грошима 
банди та таким чином підставити кримінального авторитета 
Золотого. Ці гроші Бєс забирає у арабів, троє арабів вбито. Погребний 
вирішує не ділитися з Бєсом та вбити його. У той час Санчеса хоче 
вбити колишній чоловік його співмешканки - Петро. Всі персонажі 
перетинаються в іншому місці. Виживає лише Петро, який і заволодів 
грошима. Проте за збігом неймовірних обставин Петро також гине.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74371  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчишина Наталя Євгенівна, Прохорова Наталія Василівна  
 
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 
"Психологическая коучинговая трансформационная игра "Сказка 
внутри меня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра дає унікальну можливість доторкнутися, провести паралель та 
відчути внутрішню цілісність за допомогою архетипів казкових 
героїнь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74372  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Владислав Анатолійович, Дикань Сергій Антонович  
 
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 "Безпека життєдіяльності. Університетський 
курс" ("Безпека життєдіяльності")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник є оригінальним інноваційним твором, у якому викладені 
основи наукових знань з безпеки життєдіяльності у невиробничому 
середовищі і в надзвичайних ситуаціях, відповідно до державних 
стандартів вищої професійної освіти, цілей освітніх програм і вимог 
дидактики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74373  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кердань Валентина Анатоліївна (Flumen Vivum)  
 
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 "Angel's apologies"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74374  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кердань Валентина Анатоліївна (Flumen Vivum)  
 
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 "Fenix"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74375  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляг Ганна Віталіївна (HANNA SHELIAH)  
 
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 короткометражного фільму "THE UNTOLD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Замальовка з життя Холлі Еббот, яка боїться зізнатися своїй строгій 
та консервативній матері, що закохалася у дівчину, але водночас не 
бажає, щоб між нею та мамою завжди стояли брехня й недомовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74376  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дівончук Андрій Ігорович, Асєєв Сергій Юрійович, Нікітін 
Володимир Олександрович  
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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 інтерпретації даних індикаторних 
досліджень (Tracer)" ("Tracer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблене програмне забезпечення інтерпретації даних індикаторних 
досліджень можна використовувати в операційному середовищі 
Windows7 і вище, яке дозволяє вводити та накопичувати дані 
індикаторних досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74377  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукненко Станіслав Вікторович  
 
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 повнометражного документального фільму  
                                                           "З України до Голлівуду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Як відомо, жоден український фільм на сьогодні поки що не має 
всесвітньо омріяної нагороди американської кіноакадемії - "Оскар". 
Але мало хто знає, що наші співвітчизники відіграли неабияку роль у 
створенні як самої славнозвісної фабрики мрій, так і виникненні того 
ж самого "Оскара".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74378  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Утюшев Марат Масихатович, Гончар Ярослав Анатолійович, Хазін 

Натан Аркадійович, Гальчинський Сергій Анатолійович, Колесніков 
Сергій Олександрович, Кулініч Ярослав Сергійович, Мельников 
Дмитро Петрович, Остроух Сергій Михайлович, Савченок Олександр 
Васильович, Холмогоров Сергій Олександрович, Шишкін Денис 
Ігорович, Анацький Ян Германович, Бойко Єлизавета Сергіївна, 
Коваль Андрій Олександрович, Лукашенко Євгеній Олегович, 
Мартиненко Артем Геворкович, Парнюк Ігор Олександрович, 
Раєвський Олександр Вячеславович, Шелар Руслан Русланович, 
Караім Євгенія Олегівна, Дикий Олександр Вікторович  
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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 "Інтеграційна платформа "Дельта" v.1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма - це єдина інтеграційна платформа збору інформації 
про позиції України, про оперативну обстановку для підвищення 
продуктивності процесу прийняття рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74379  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турська Ангеліна Стефанівна  
 
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 короткометражного фільму "Івана Купала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маніакальний фотограф-хіпстер їде разом з маніакальною дівчиною-
етнографом до села на свято Івана Купала. Але низка містичних подій 
змушує їх зрозуміти, що мета поїздки все ж таки інша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74380  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовгенюк Іван 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 "Український медичний офіс" ("УМО")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності закладів охорони 
здоров'я. Автоматизує всі медичні бізнес-процеси. Веде облік пацієнтів 
і медичних документів. Надає можливість проводити аналітичний 
аналіз медико-статистичної інформації. Забезпечує надійний захист 
інформації від несанкціонованого доступу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74381  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лешко Зоряна Павлівна  
 
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 "Кров. Ілюзія вибору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Віта - молода успішна жінка. Вона не підозрює, що опинилась у списку 
жертв  маніяка. Випадково перетворившись у вампіра вона 
опиняється поміж двох чоловіків, кожен з яких причетний до того, що 
з нею сталось. Тепер перед Вітою стоїть вибір: помста чи кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74382  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 
"Метафизика женского здоровья. Начни исцеление с себя! Практика 
сексуальной культуры" ("МЕТАФИЗИКА ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хвороба - це привід зайнятися своїм розвитком. Якщо ви вважаєте, 
що біль унизу живота - це лише біль, а болісні місячні - це норма, тоді 
ця книжка для вас. У ній доступною мовою викладено знання про 
метафізику симптомів у тілі при жіночих хворобах. Це також довідник 
зі зцілення жіночих хвороб, який допоможе вам бути здоровими й 
щасливими. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74383  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
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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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 
"Женское тело умеет любить. Практики исцеления, здоровья и 
сексуальности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це книжка-подорож, що відкриває вам секрети потоємного світу 
жіночності. Ви пройдете шлях пізнання будови жіночих органів, 
освоїте практики розвитку сексуальності, практики з вдосконалення 
жіночого тіла та навчитеся усвідомлювати духовні причини жіночих 
симптомів і хвороб. У книзі зібрано опис метафізики жіночого 
здоров'я. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74384  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

"Кодекс счастливой семейной жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кодекс щасливого сімейного життя - джерело вашої мудрості, ваш 
провідник і порадник на шляху спільного життя. Кодекс допоможе 
зробити ваші відносини щасливими, щирими, чесними і відкритими. 
В ньому ви занотуєте свої права та обов'язки подружжя, що допоможе 
уникати сімейних конфліктів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74385  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

"Запрети себе обиды! Начни прощение с себя"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Заборони собі образи. Почни пробачення з себе. Практики 
ефективного пробачення. Це збірка практик з пробачення й 
прийняття.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74386  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 
"СЕМЬЯ: Муж и Жена"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга - це 77+ завдань і рішень про права та обов'язки, яка допоможе 
вам розібратися з базовими обов'язками чоловіка і дружини. Ви 
навчитеся вести "Кодекс щасливого сімейного життя", який стане 
справжнім скарбом для ваших дітей і онуків, а побутові питання 
перестануть бути для вашої родини причиною скандалів і конфліктів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74387  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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 "Улыбка 
Души"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга-альбом для самостійної психологічної роботи. Кожна казка - 
самодостатній твір, який дозволяє впровадити процес гармонізації 
через вплив на підсвідомість людини метафоричних образів. Книга 
може слугувати для арт-терапії - зцілення творчістю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74388  
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Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

"Радуга открытого сердца"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Думати і відчувати - ось чого важливо навчитися кожній людині. 
Любов, Умиротворення, Вдячність - ось основа духовного здоров'я 
людини. Ця книга містить прості практики для глибинної роботи над 
собою. Ви навчитеся управляти своїми емоціями, трансформувати їх. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74389  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру "О 

сокровенном"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Есе про жіночу психологію - книга для розвитку Жінки. Книга про 
перший поцілунок і материнську любов, про біль втрат й радість 
зустрічей. Ця книга про потаємне, жіноче й зворушливе. Відчуйте, як 
ваша істинна жіночність проникає крізь завісу заборони. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74390  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

"ЗВУЧАНИЕ ИСТИНЫ. НАЧНИ ОСОЗНАННОСТЬ С СЕБЯ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це збірка притч про Любов, Справедливість, Віру, які допоможуть 
навчитися Пробаченню, Подяці й Прийняттю. Це притчі про космічні 
закони, про які мало говорять, але які є дуже важливими в житті 
людини. Автор наповнила збірку простими практиками для 
розширення ваших можливостей і для того, щоб ви стали 
успішнішими в житті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74391  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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 "БОГИ НА 

ЗЕМЛЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це книга, яка може змінити ваш світогляд. Це роман про Богів, 
Людей та Ангелів, а також про створення світу. Ви поринете у 
пригоду, що почалася давно - коли ви вирішили втілитися на Землі. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74392  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

"СЕМЬЯ: SEX и Любовь"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга - це 77+ завдань і рішень з сексуальності та любові. 
Протиріччя, що виникають через нерозуміння партнерами 
відмінностей між Sex'om і Любов'ю, створюють проблеми, які 
перешкоджають сімейному щастю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74393  
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Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 
"МЕТАФИЗИКА ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ. НАЧНИ ИСЦЕЛЕНИЯ С 
СЕБЯ! ПРАКТИКА СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хвороба - це привід зайнятися своїм розвитком. В книзі доступною 
мовою викладено знання про метафізику симптомів у тілі при 
жіночих хворобах. Це також довідник зі зцілення від жіночих хвороб, 
який допоможе вам бути здоровими і щасливими. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74394  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитюк Олег Ігорович, Микитюк Володимир Ігорович, Нагієв 
Дмитро Намікович  

 
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 "Процессинговый комплекс "PayLine" 
("PayLine")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для здійснення фінансових та платіжних операцій 
он-лайн в мережі Інтернет за допомогою будь-яких пристосованих для 
цього електронно-цифрових приладів (комп'ютерів, мобільних 
телефонів, смартфонів та інших). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74395  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, 
Пономаренко Леонід Васильович, Донєв Олександр Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Транспортеры. Программа и методика 
технического диагностирования (обследование технического 
состояния)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця програма і методика розроблені та розповсюджуються на 
транспортери колії 1520 мм, які відпрацювали нормативний строк 
служби. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74396  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бараннік Денис Олександрович, Бреславець Сергій Леонідович, 
Литвиненко Денис Олегович  

 
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 "Back Home in Wednesday"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника пісень увійшли наступні пісні: "Психопатка", "Бурбон", 
"Фрегаты", "Бутылки", "Революція", "Самбука", "Не в моді", 
"Бреши", "П'єса", "Весна".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74397  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
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 з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Между двух миров"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74398  
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Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозуб Владислав Васильович, Бараш Юрій Савелійович, 
Марценюк Лариса Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика "Розвиток методичних підходів і 
формування економіко-математичних моделей сфери залізничного 
туризму в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені моделі дискретного математичного програмування 
дозволяють визначити оптимальний, за критерієм чистої приведеної 
вартості, залізничний туристичний маршрут (або групу маршрутів) на 
заданому полігоні вузькоколійної залізниці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74399  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божинський Володимир Юрійович  
 
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)  П'єса "Трансформеры в поисках планет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Після того, як Зло знищило планету Трансформерів, вони розлетілися 
по всій Галактиці в надії знайти нову планету для життя і допомогти 
іншим цивілізаціям врятувати і вберегти свої планети від Зла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74400  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Валерія Василівна  
 
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 знаку на товари і 
послуги ТОВ "ЮП "МЕЛЬНИЧУК І ПАРТНЕРИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є комбінованим зображенням, яке стилістично поєднує графічні 
знаки (ваги правосуддя, розміщені у квадраті) та словесні позначення, 
що у своїй сукупності формують цілісну композицію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74401  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаревич 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 "Мобільний додаток BeKyiv" ("BeKyiv")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою засіб, за допомогою якого можна знаходити 
заклади поблизу користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74402  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікішенко Сергій Миколайович, Даньшина Оксана 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 "Оттепель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендовано для широкого загалу шанувальників поп-музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74403  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Ліщук Олександр Олександрович  
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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 фрактального ущільнення 

зображень з попереднім відбором за перетвореннями Уолша-Адамара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма забезпечує швидке стиснення 
зображень із втратою покращеним фрактальним алгоритмом. Для 
попереднього відбору для кожного рангового та доменного блока 
обчислюються коефіцієнти перетворення за Уолшем-Адамаром, 
оскільки для його обчислення достатньо лише операцій додавання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74404  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Микола Юрійович, Слюсаренко Олена 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)  Пісенник "Ой у гаю, при Дунаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нотна збірка українських народних пісень в обробці сучасних 
композиторів, ілюстрована художніми творами сучасних митців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74405  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брікс Владислав 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 "IDReaderBase"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для вирішення завдань, 
спрямованих на підтвердження достовірності даних, записаних на чип 
посвідчення особи та нанесених на його поврехню.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74406  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Валентина Миколаївна, Бояринцев Євген Львович, 

Вольвач Оксана Василівна, Гельман Володимир Захарович, Гриб 
Катерина Олександрівна, Гриб Олег Миколайович, Діброва Михайло 
Вітольдович, Куза Антоніна Миколаївна, Лобода Наталія Степанівна, 
Недосекіна Світлана Володимирівна, Отченаш Наталія Дмитрівна, 
Пилип'юк Віктор Вікторович, Сербов Микола Георгійович, Сербова 
Зінаїда Федорівна, Співак Андрій Ярославович, Тернова Юлія 
Вадимівна, Терновий Петро Анатолійович, Тучковенко Оксана 
Аркадіївна, Тучковенко Юрій Степанович, Хоменко Галина 
Василівна, Циганова Вікторія Олександрівна, Яров Ярослав 
Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні 

роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та 
медикобіологічного обстеження стану Куяльницького лиману та 
морської води з Одеської затоки: частина (лот) 1 - гідрологічне 
обстеження" (заключний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі наведені результати щомісячних фізичних, гідрологічних та 
гідрохімічних характеристик води на вході, всередині та на виході з 
трубопроводу, на прибережних постах. Встановлено зв'язок між 
рівнем води та об'ємом наповнення лиману. Проведено математичне 
моделювання рівнів та солоності води за моделлю водно-сольового 
балансу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74407  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Валентина Миколаївна, Бояринцев Євген Львович, 

Вольвач Оксана Василівна, Гриб Катерина Олександрівна, Гриб Олег 
Миколайович, Козлов Михайло Олексійович, Куза Антоніна 
Миколаївна, Кушнір Дмитро Валентинович, Лобода Наталія 
Степанівна, Отченаш Наталія Дмитрівна, Пилип'юк Віктор 
Вікторович, Сербов Микола Георгійович, Сербова Зінаїда Федорівна, 
Співак Андрій Ярославович, Терновий Петро Анатолійович, 
Тучковенко Оксана Аркадіївна, Тучковенко Юрій Степанович, 
Хоменко Галина Василівна, Циганова Вікторія Олександрівна, Яров 
Ярослав Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
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)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні 

роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник" (заключний)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконано аналіз просторово-часового розподілу гідрологічних та 
гідроекологічних характеристик води на водозборі річки Великий 
Куяльник залежно від масштабів водогосподарської діяльності та 
кліматичних умов (за кліматичними сценаріями). Проведено 
нормування водогосподарської діяльності залежно від кліматичних 
змін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74408  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояринцев Євген Львович, Будкіна Ірина Євгенівна, Бурлуцька 
Марія Едуардівна, Гопченко Євген Дмитрович, Докус Ангеліна 
Олександрівна, Кічук Наталія Сергіївна, Овчарук Валерія 
Анатоліївна, Погорелова Марина Полікарпівна, Романчук Марина 
Євгенівна, Тодорова Олена Іванівна, Траскова Аліна Василівна, 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Шаменкова Ольга Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розрахункові 
характеристики гідрологічного режиму річок України. 
Обґрунтування та узагальнення розрахункових параметрів сучасних 
моделей для розрахунку і прогнозу стоку річок (проміжний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються параметри сучасних моделей у галузі визначення 
характеристик річкового, ґрунтового та максимального стоку річок 
Причорноморської низовини, Дністра, південного Бугу, Прип'яті, 
гірських річок Кримського півострова і Закарпаття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74409  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Галина Олександрівна, Вельміскін Дмитро Іванович, 
Вербицький Дарій В'ячеславович, Глушков Олександр Васильович, 
Гор'єв Сергій Адольфович, Дяченко Катерина Олександрівна, 
Лавріненко Юліан Володимирович, Лімонов Олександр Сергійович, 
Недосекіна Світлана Володимирівна, Перелигін Борис Вікторович, 
Пустовіт Тетяна Михайлівна, Свинаренко Андрій Андрійович, 
Смірнова Марина Аркадіївна, Флорко Тетяна Олександрівна, 
Хецеліус Ольга Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка та 
дослідження систем метеорологічного радіолокаційного моніторингу 
причорноморського радіолокаційного моніторингу причорноморського 
регіону України. Етап 1: Розробка та дослідження загальносистемних 
рішень з побудови системи метеорологічного радіолокаційного 
моніторингу причорноморського регіону України (проміжний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений розробці та дослідженню радіолокаційної системи 
моніторингу атмосфери для причорноморського регіону України на 
основі формування загальносистемних рішень, які забезпечують всі 
вимоги замовників до системи моніторингу. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74410  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрінська Тетяна 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 "Неологічна вербалізація концепту globalization в 
англомовному публіцистичному дискурсі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74411  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрінська Тетяна 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 "Вербалізація концепту Ecological globalization в 
англомовному публіцистичному дискурсі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74412  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "П'єси про сучасність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку п'єс для постановок в театрах, для створення 
радіопередач та кіносценаріїв тощо, а також для загального 
ознайомлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74413  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Сергій Миколайович, Олійник 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)  Навчально-методичний посібник "Бізнес-планування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить теоретичні положення, основні поняття, модулі 
семінарських занять та самостійної роботи із зазначенням необхідного 
списку використаних джерел, розроблені тестові та практичні 
завдання для декількох варіантів, перелік тематики реферативних 
виступів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74414  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божок Юлія Володимирівна, Гриб Катерина Олександрівна, Гриб 
Олег Миколайович, Куза Антоніна Миколаївна, Кушнір Дмитро  
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                                                            Валентинович, Лобода Наталія Степанівна, Отченаш Наталія 
Дмитрівна, Сербов Микола Георгійович, Терновий Петро 
Анатолійович, Тучковенко Оксана Аркадіївна, Тучковенко Юрій 
Степанович, Яров Ярослав Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне 
управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та 
його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і 
кліматичних змін" (заключний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За моделлю "клімат-стік" надана оцінка змін водних ресурсів річок 
водозбору Куяльницького лиману у сучасних та сценарних умовах, за 
моделлю водно-сольового балансу розроблений найбільш 
оптимальний режим наповнення лиману морською водою через 
трубопровід "море-лиман". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74415  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Картографічний твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мапа Європейських водних шляхів "Full Map of the European Inland 
Waterway Network with Sea and km"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74416  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волга Микола Семенович  
 
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)  "Книга "Версаль і Козинка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сюжетом книги є окремі оповідання, які висвітлюють особисте життя 
та професійну діяльність, а також численні подорожі світами, 
зокрема: Францією, Америкою, Італією, Іспанією, Грузією, Вірменією 
та іншими країнами, в постійному зв'язку з рідним краєм. Зміст 
викладено в літературному жанрі окремими новелами та поетичними 
рядками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74417  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
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 "Методичні підходи до оцінки обсягів виробництва 

товарної риби і рибопосадкового матеріалу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доведено, що при проведенні розрахунків обсягів виробництва 
товарної риби та рибопосадкового матеріалу доцільно 
використовувати у перспективі такі методичні підходи: за відсутності 
або недостатній кількості даних за окремими показниками чи 
територіями (районами) для коригування показників з метою 
підвищення достовірності розрахунків; дані зазначеного вибіркового 
обстеження; інформацію щодо середнього значення показника за 
попередні роки, але не менше ніж за 3 роки; використовувати 
показники темпів зміни та співвідношення аналогічних показників у 
рибницьких господарствах в динаміці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74418  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович, Осадча Ярослава 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 "Найбільш залежна я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

174 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74419  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Отмашка (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)  Збірка віршів та оповідань "Сидить котик у куточку та й няукає. 
Срібний дощик у віконце дрібним стукає"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли поетичні твори та твори жіночої прози, написані 
автором у різні роки життя. У художніх творах випромінюється 
щирість, любов та спостережливість у сприйнятті людей та 
навколишнього світу, душевна відкритість автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74420  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перконос Петро Іванович, Поточилов Руслан Валерійович, Довгань 
Олексій Генадійович, Якубович Валерій Федорович, Твердохліб Євген 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТОКА ЦЕНТР" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ГАММА-ПРО-ACRA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74421  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Отмашка (псевдонім)  
 
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 "Душа с котомкой за плечами плелась из года в год. 
Который век? Который век и глубина озер печалью лилась. И плакал 
человек. Когда-нибудь ты эти строки на сон грядущий прочитаешь..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поетичні твори написані у рамках жіночої поезії як откровення 
швидкоплинного життя, трагічної внутрішньої боротьби, сильних і 
щирих пристрастей та егоїстичного розрахунку, своєрідність теми 
кохання та її втілення в жіночих образах. Композиція збірки 
поетичних творів, символіка його назви - це своєрідне сповідання на 
душевно-емоційному зламі, розкриття духовних пошуків, зіткнення 
особистості з законами буття Всесвіту, надія, як послання та 
попередження. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74422  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Отмашка (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)  Збірка віршів "Мысли на ветру. Она остановилась и подумала... 
"Жизнь, как на ладони в четыре строки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає поетичні твори різнопланової тематики. В віршах 
розкривається багатоманіття людських стосунків, жіночої долі. 
Написані у рамках жіночої поезії, з душевним емоційним натхненням 
та небайдужістю до людей та дітей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74423  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань та казок "Как бывает, так бывает - хроника будней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твори коротко відображають епізоди буднів життя людей та тварин. 
Написані у рамках жіночої прози, фентезі з легкими душевними 
емоційними конфліктами та сюжетними перепетіями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74424  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шол Євген Григорович  
 
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)  Музична збірка "Пісні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74425  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шол Євген Григорович  
 
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)  Музична збірка "Цикл творів "Ступеньки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74426  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набродов Володимир Захарович  
 
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 для професійно-технічних навчальних закладів "Допуски, 
посадки та технічні вимірювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Якість і ефективність дії машин, приладів та механізмів знаходяться у 
прямій залежності від вимог точності та контролю їх виготовлення, 
які значною мірою визначені стандартами, допусками та посадками. 
Допуски та посадки є головною передумовою найважливішої 
властивості сукупності виробів - взаємозамінності, яка визначає 
значною мірою техніко-економічний ефект, що отримується при 
виробництві та експлуатації сучасних технічних приладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74427  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шол Євген 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)  Музична збірка "Произведения (песни, темы, пьесы)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перелік творів, складених згідно з додатком. Разом 58 творів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74428  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісняк Антон Ігорович, Кульова Анастасія Андріївна  
 
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 з ілюстраціями "Настільна гра "Феодали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до настільних ігор, складається з ілюстрованих карт, 
ілюстрованих фішок та тексту правил. Гра розрахована на широке 
коло користувачів кількістю від 2 до 6 чоловік. Гра має стратегічний, 
економічний, дипломатичний напрями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74429  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Еллісон Вудс (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)  Фантастичний роман "НУАР": Фабрика зла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній книзі йде мова про грандіозний торгівельно-розважальний 
комплекс "Нуар", що вражає відвідувачів оформленням та 
спецефектами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74430  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 
Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Сова 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений як стилізоване зображення сови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74431  
 
Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Самчук Василь 

Олександрович, Лазарєва Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Образ персонажа "Сова 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений як стилізоване зображення сови. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74432  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желізняк Елеонора Олександрівна  
 
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 "Телешоу "Куафер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розважальне телешоу розраховане на 15 тижнів ефірів. Формат шоу - 
змагальна телегра. Головне завдання проекту - в ході випробувань 
відібрати найкращого стиліста і повернути людям віру в перукарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74433  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
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 "Методичні засади просторового планування із 
застосуванням екологічних підходів до аквакультури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доведено, що процес просторового планування має складатися з трьох 
етапів з виділення: 1. Зонування аквакультури. 2. Вибір місця 
розташування підприємства. 3. Керований район ведення 
аквакультури. Зроблена спроба адаптувати досвід застосування 
екосистемного підходу до аквакультури з висвітленням відповідної 
структури для розвитку планів управління для керованих районів 
ведення аквакультури, що виходить за межі окремого рибницького 
господарства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74434  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
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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 "Інструменти регулювання вітчизняного ринку 
продукції аквакультури в контексті формування глобальних 
продовольчих систем та регіональних ринків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методичні рекомендації, які містять систему показників, 
які безпосередньо характерезують розміри площ, маси, 
рибопродуктивності і обсягів вирощування продукції товарної риби в 
господарствах усіх категорій на регіональному та державному рівнях, 
основні підходи, методи та джерела інформації, що застосовуються 
при проведенні розрахунків, порядок формування річних показників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74435  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
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 "Прикладний базис глобального впливу рибної 
політики на забезпечення продовольчої безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, що в глобальних масштабах аквакультура є 
молодою галуззю аграрного сектора економіки. Зауважено, що 
глобальна увага до зменшення запасів риби націлена переважно на 
запаси морських риб, незважаючи на важливість саме прісноводної 
риби у всьому світі. Доведено, що рибальство та аквакультура у 
внутрішніх водоймах часто недооцінюються під час планування 
заходів подальшого розвитку, використання землі та води та під час 
прийняття рішень на рівні держави. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74436  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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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 "Екосистемний підхід у виборі місця розташування та 
управління територією аквакультури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доведена можливість використання спеціальних інструментів, що 
включають геоінформаційні системи, віддалений контроль та 
відображення на мапі, є важливими складовими елементами 
підтримки просторового планування та процесу управління для 
управління даними, моделювання та процесу ухвалення рішень в 
сфері рибницького господарства. Доведено, що стратегію потрібно 
вибудовувати у рамках Екосистемного підходу до аквакультури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74437  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
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 "Урегулювання відносин аквакультури з 
урахуванням діяльності товарного та штучного риборозведення, 
рекреаційної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз з метою виокремлення видів водних об'єктів, які 
використовуються при здійсненні різних видів рибогосподарської 
діяльності, риборозведення, з урахуванням практичної доцільності її 
здійснення в тому чи іншому водному об'єкті, рибогосподарській 
технологічній водоймі, включаючи нагульний, вирощувальний, 
зимувальний, нерестовий, карантинний, мальковий, маточний, 
ремонтний, водозабезпечувальний ставки, ставки-відстійники, 
земляні садки, річки, водопостачальні, дренажні та скидні канали. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74438  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
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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 "Формування системи управління рибним 
господарством, охороною та відтворенням водних біоресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі висвітлено надані пропозиції щодо створення спеціальних 
промислових зон до сорока відсотків акваторії водного об'єкта, які 
мають бути розташовані не ближче двохсот метрів від урізу води, але 
не мають під собою достатнього наукового обґрунтування, оскільки 
не висвітлено розрахункові механізми введення даної норми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74439  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калусенко Володимир Васильович  
 
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 "Мимолётная грусть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74440  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег Вікторович, Расько Юрій Олексійович  
 
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 "Автоматизована інформаційна система 
"Використання даних, отриманих від автоматизованих систем 
комерційного обліку електроенергії суб'єктів ОРЕ. Версія 4.01"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для уточнення погодинних даних 
сальдо перетоків електричної енергії на межі балансової належності 
електричних мереж виробника.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74441  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крівець Світлана Іванівна  
 
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 зображень "Взуття, одяг та аксесуари для ляльок Lana fashion 
doll" ("Lana fashion doll")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У наш сучасний час люди люблять мати у себе щось неповторне, 
оригінальне. Зараз є можливість придбати будь-яку лялечку і, 
звичайно, створити їй свій неповторний образ завдяки авторському 
взуттю, одягу та аксесуарам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74442  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петраш Анна Дмитрівна  
 
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 "Open Your Heart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74443  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмичков В'ячеслав 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 "Try it Again"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74444  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
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  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Реминисценция"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74445  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вихристюк Олексій 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 "Програмне забезпечення до систем 
відеонагляду "CaMaР. INTELLIGENT VIDEO SOFTWARE" 
("Програмне забезпечення CAMAP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Універсальна система відеоспостереження, що підтримує обладнання 
різних виробників. Система з функціональністю, що розширюється за 
рахунок підключення інтелектуальних модулів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74446  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євстратенко Андрій Сергійович, Уманський Олексій Генріхович  
 
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 документального фільму "Одержимість"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій документального фільму про діяльність та творчість 
українського кінорежисера, про його творчий шлях та здобуття премії 
"Оскар".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74447  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Тетяна Анатоліївна  
 
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 для симфонічного оркестру "Діафонія № 1 та 
Діафонія № 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74448  
 

Дата реєстрації авторського права  27.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пурпуров Олександр  Володимирович  
 
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 
"Универсальный всепогодный костюм "Ковчег-М42"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено універсальний всепогодний костюм "Ковчег-М42" - 
ваш гардероб на всі випадки життя в рюкзаку об'ємом 30 літрів 
(діапазон температур від +30 °С до -30 °С).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74449  
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Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалінк" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
національної системи біометричної ідентифікації та верифікації осіб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74450  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-російський та російсько-український 
словник для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
російською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74451  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

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

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Українсько-молдовський та молдовсько-
український словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74452  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-румунський та румунсько-український 
словник для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
румунською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74453  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-кримськотатарський та 
кримськотатарсько-український словник для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74454  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-угорський та угорсько-український 
словник для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
угорською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74455  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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 "Українсько-польський та польсько-український 
словник для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
польською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74456  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапчук Наталія Вікторівна  
 
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 віршів "Похід до лісу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74457  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Аліса Іванівна  
 
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)  Ескізи з описом "Рестам, підставка банкетна, підставка фуршетна, 
підставка для тарілок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74458  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полюлях Руслан 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 "Теоретико-історичні засади розбудови вітчизняної 
моделі державного управління електронною медициною"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є рукописом дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - 
теорія та історія державного управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74459  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепітько Світлана Віталіївна, Смирнова Марія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Философские проблемы филологии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник знайомить студентів-магістрів з базовими 
поняттями і напрямами філософії мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74460  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарипанов Антон Веніамінович, Ламонов Петро Васильович, 
Литвишко Лариса Станіславівна, Кравченко Тетяна Володимирівна, 
Ніколенко Дмитро Іванович, Голоцуков Геннадій 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 "Функціонально-орієнтована підсистема 
"Формування і аналіз штатних розписів наукових установ НАН 
України" Автоматизоване робоче місце штатного розпису наукової 
установи НАН України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для інформатизації діяльності установ НАН 
України у процесах формування уніфікованого штатного розпису 
наукової установи.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74461  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саркісян Марина Суренівна (Marina Petrikivka)  
 
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 "АНТИСТРЕС-
РОЗМАЛЬОВКА "KHACHKAR & PETRYKIVKA"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74462  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Кубарєва Інна Валеріївна, Суріков 
Олександр Олександрович, Волкова Аліна Вікторівна, Черкашина 
Аліна Вікторівна, Лобова Інна Олександрівна , Сурікова Ірина 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Основи права та законодавства у фармації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи права та законодавства у фармації : нац. 
підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А.А. Котвіцька, О.О. Суріков 
та ін. ; за ред. А.А. Котвіцької - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. 
- 528 с. - (Національний підручник). 

 
Анотація   

У підручнику викладено навчальний матеріал з основ права та 
законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності відповідно до 
освітньої програми з дисципліни "Фармацевтичне право та 
законодавство".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74463  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєонов Валерій Євгенович  
 
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 до проведення практичних занять 
"Визначення шкоди повітряному басейну від відпрацьованих газів 
суднових енергетичних установок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації дозволяють з достатнім ступенем точності (не 
більш ніж 5 % відносних) визначити величину збитку повітряного 
басейну від різних енерго-силових установок.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74464  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєонов Валерій Євгенович  
 
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 до проведення практичних занять 
"Запобігання забрудненню морського середовища від сполук важких 
металів і нафтопродуктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації дозволяють з достатнім ступенем точності (не 
більш ніж 5 % відносних) визначити величину абсолютного збитку 
морському середовищу від сполук важких металів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74465  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тростянська Карина Миколаївна, Семенча Ілона 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 "Когнітивна модель оцінювання репутаційного 
ризику підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторську розробку присвячено розв'язанню проблеми оцінювання 
репутаційного ризику для управління ним у діяльності підприємств 
різних  сфер економіки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74466  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борчук Степан Миколайович  
 
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)  Твір наукового характеру "Громадсько-культурна та наукова 
діяльність І.І. Шараневича (1829-1901 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена одному із відомих істориків та культурно-
політичних діячів ХІХ століття - Ісиборові Шараневичу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74467  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борчук Степан 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 "Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, 
виконавці, перспективи дослідження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проаналізовано вітчизняну енциклопедичну традицію 
ХХ ст.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74468  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щур Олександр Володимирович, Зубрицький Станіслав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАРТАЛ 95" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Він і Вона, або Розлучення за правилами і без"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74469  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горський Максим Ігорович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

194 

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 "GameShop"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74470  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Смірнов Олександр 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 "Реєстр електронних декларацій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації та оптимізації 
процесів формування, передачі, зберігання, обробки даних 
електронних декларацій та представлення наявної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74471  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна  
 
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 "Місцевий облік об'єктів погосподарського 
обліку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74472  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Смірнов Олександр Юрійович, 
Телешевська Ірина Юліївна  

 
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 "Автоматизована система управління 
агрохолдингом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для обліку господарської 
діяльності та управління великими сільськогосподарськими 
підприємствами в управляючих компаніях та у виробничих 
підрозділах (філіях) підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74473  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Смірнов Олександр 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 "Система прийому електронних документів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для надання сервісів прийому документів, 
поданих у електронному вигляді та завірених електронним цифровим 
підписом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74474  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Леонід Михайлович  
 
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 "Концепція щодо застосування постійних магнітів для 

профілактики і лікування різних захворювань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Пропонується ідея магнітно-терапевтичного конструктора, 
просторове розміщення і характеристики елементів якого описуються 
на основі спеціальних формул.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74475  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір, 
створений для телебачення, літературний письмовий твір, створений 
для кіно, літературний письмовий твір, створений для радіо  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Любовный вопрос или Все как у людей" ("Любовный вопрос")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одного ранку подружня пара (Мінні і Роберт), нібито ідучи на робту, 
таємно запрошують в свою квартиру своїх коханців. Перед їх виходом 
"на роботу" їм телефонує сантехнік (Беня) і повідомляє, що саме 
сьогодні він прийде лагодити трубу. Він обіцяє бути о восьмій і 
встигнути все зробити до того, як вони підуть по справах. Але він так і 
не приходить вчасно. Лишившись сама вдома, дружина чекає свого 
коханця (Річард), але першим неочікувано приходить сантехнік на 
підпитку, якого вже ніхто не чекав.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74476  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угнівенко Анатолій Миколайович, Носевич Дмитро Костянтинович  
 
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)  Науковий твір "Рекомендації для сільськогосподарських підприємств 
"Виконання робочих операцій на молочно-товарних фермах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета даних рекомендацій - спростити для фахівців молочно-товарних 
ферм вибір розпорядку дня, спосіб утримання корів, тип і розмір 
доїльної установки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74477  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угнівенко Анатолій Миколайович, Носевич Дмитро Костянтинович  
 
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 "М'ясне скотарство України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії наведена характеристика спеціалізованих м'ясних порід 
великої рогатої худоби.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74478  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угнівенко Анатолій Миколайович  
 
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 "Генофонд порід великої рогатої породи м'ясного 

напрямку продуктивності України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії узагальнено і висвітлено характеристику та методи 
розведення м'ясних порід великої рогатої худоби України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74479  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Совместная игра или Записки об 

антикризисном менеджменте. Конспект лекций. Издание второе"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено думки автора про розвиток малих і середніх 
підприємств,  про стандартні процеси, які у них відбуваються, та про 
шляхи виходу з криз, які формуються практично у кожному 
підприємстві. Також, розглядаються ролі учасників кризових 
процесів - власників та співробітників підприємств, описуються їх 
стандартні дії, що дозволяє виявити кризи ще до появи статистичних 
показників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74480  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна  
 
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 "Фінансовий облік І, ІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік І, ІІ [Текст] 
: навч. посіб. / Алла Олександрівна Фатенок-Ткачук. - Вид. 2-ге, змін. 
й доповн. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 540 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто особливості поцесу фінансового 
обліку активів, пасивів та зобов'язань суб'єктів господарювання з 
урахуванням усіх змін облікового й податкового законодавств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74481  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цьось Анатолій Васильович, Дубогай Олександра Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Навчання в русі. Здоров'язбережувальні 
педагогічні технології для дошкільнят та учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дубогай О. Д. Навчання в русі. 
Здоров'язбережувальні педагогічні технології для дошкільнят та учнів 
[Текст] : навч. посіб. [для студентів  вищ. навч. закл., вихователів 
дошкіл. навч. закл., учителів фіз. культури, методистів, батьків] / 
Олександра Дмитрівна Дубогай, Анатолій Васильович Цьось. - Луцьк : 
Вежа-Друк, 2017. - 324 с. 
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Анотація   
У виданні розкрито здоров'язберігальну дидактичну модель 
"навчання в русі". Її основу становлять комплекси засобів, методів, 
форм фізичного навчання для дітей різного віку, які реалізовуються з 
опорою на взаємозв'язок "сім'я-дошкільний заклад-школа". 
Технології "навчання в русі" передбачають зміну діяльності, 
чергування інтелектуального, емоційного та рухового її видів для 
індивідуальної, парної,  групової форм роботи, що стимулює мислення 
дітей, активізує рухливу активність, запобігає виникненню розумової 
втоми, розвиває відповідальність, уміння поважати позицію інших за 
рахунок створення ігрових ситуацій, нестандартних інтегрованих 
уроків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74482  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музично-драматичний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мюзикл "Половинка вечности мотыля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74483  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, 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)  Науковий твір "Самооцінювання наукової діяльності вищого 
навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Раєвнєва О. В., Прокопович С. В. Самооцінювання 
наукової діяльності вищого навчального закладу // Проблеми 
економіки. - 2017. -  № 2. - с. 331-339.  

 
Анотація   

Твір присвячено проблемі самооцінювання наукової діяльності 
вищого навчального закладу (ВНЗ) як складової його загальної 
рейтингової оцінки. На основі потенціально-результативного підходу 
до дослідження цієї проблеми, запропоновано систему показників 
оцінки наукової діяльності ВНЗ, яка дозволяє визначити потенціал  
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наукової діяльності з точки зору кадрової та ресурсної забезпеченості, 
а результативність - з точки зору якості підготовки наукових кадрів 
(студентів, аспірантів, молодих вчених та ін.), фінансових результатів 
наукової діяльності та публікаційної активності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74484  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арті Зенюк (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)  Роман "Идолы и птицы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основана ідея твору - звернути увагу читача на власний внутрішній 
світ, а також справжні цінності життя та суспільства. Це спроба 
уявити шлях людини, в якій руйнуються шаблони та стереотипи, 
нав'язані сучасним світом. Поступово збільшуючи обсяги, які 
охоплють головного героя, тематика твору переходить до висвітлення 
системи саморуйнування людством власних благ, а прикладом для 
цього стає країна, де це руйнування відбувається явним чином. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74485  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайов Юрій 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 "СКС Світ 
Кабельних Систем" ("СКС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74486  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайов Юрій Володимирович  
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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 "Світ 
Кабельних Систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74487  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старунь Віталій 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 

"Alphafitostatin"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74488  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старунь Віталій 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу 

"Альфафітостатин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74489  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бубнов 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Пуповина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пуповина - це історія про зв'язок між матір'ю і сином. Це фільм про 
материнську сліпу любов, про гіперопіку, яка призводить до того, що 
син не виростає дорослим чоловіком, а лишається всередині дитиною, 
безпомічною та інфантильною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74490  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
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 
ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму Герба України, який оздоблений декоративним 
картушем з баштою та з'єднується з нашийною кольоровою стрічкою 
за допомогою елемента у вигляді булави та прапорів. Реверс відзнаки 
тотожний, з написом у центрі "ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74491  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
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 
ПОЧЕСНИЙ ВЕТЕРАН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

203 

Анотація   
Відзнака має форму квадрата зі стилізованими променями, на який 
накладена чотирикутна зірка та з'єднується з фігурною колодкою, 
обтянутою стрічкою з кольоровими смужками. В центрі відзнаки - 
Герб України в картуші з баштою, обрамлений лавровим вінком з 
написом по колу "ПОЧЕСНИЙ ВЕТЕРАН". На реверсі відзнаки - 
номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74492  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
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 - нагрудний знак 

ГІДНІСТЬ ТА ЧЕСТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Знак має форму щита складної форми, який оточений лавровим 
вінком. В центрі знака на тлі стилізованих променів - офіційна 
емблема силової структури України, яка покладена на військові  
атрибути. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74493  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
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 

ГІДНІСТЬ ТА ВОЛЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму щита складної форми, який оточений лавровим 
вінком. В центрі відзнаки на тлі подій Революції Гідності - постать 
майданівця. В верхній частині щита - зображення Герба України та 
двох лелек. На реверсі - номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74494  
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Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
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 
ВОЛОНТЕР УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму щита складної форми, який оточений лавровим 
вінком. В центрі відзнаки на тлі стилізованих променів - Герб 
України, який тримають з лівої сторони лев, а з правої козак.                
В верхній частині щита на синьожовтій стрічці напис "ВОЛОНТЕР 
УКРАЇНИ", в нижній частині - напис "ГІДНІСТЬ ЧЕСТЬ 
ТУРБОТА". На реверсі - номер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74495  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
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 "Значок-розетка до державних нагород 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Значок має форму щита у вигляді кола діаметром 12 мм з 
концентричними кругами, кольори яких ідентичні кольорам 
орденських стрічок державних нагород України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74496  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мостипан Костянтин Євгенійович, Чумачов Андрій Олександрович  
 
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)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Mr Royal Standard Group"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить 36 зображень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74497  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Олена Анатоліївна   
 
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 "Шинобу (Shinobu)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить зображення тварини (шиншили) з різними емоціями. 
Розроблений для використання як пропаганди та реклами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74498  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситніченко Тетяна Сергіївна (Атанья)  
 
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 "Wonderful"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник із 5-ти пісень: "Сон", "О нем", "Отпускаю", "Полет наяву", 
"Луч света". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74499  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларкіна Світлана Олександрівна, Волощук Інна Ахатовна  
 
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)  Письмовий твір практичного характеру "Методика пошаговой 
комплексной эстетической программы лечения пациентов при 
возрастных изменениях "Пять шагов к совершенству" ("Пять шагов 
к совершенству")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить перелік та зміст етапів (кроків) з естетичного лікування 
вікових змін обличчя людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74500  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовська Ірина Анатоліївна, Павлович Олександр Васильович 
(Rich Record inc)  

 
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 "Гудки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74501  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовська Ірина Анатоліївна, Павлович Олександр Васильович 
(Rich Record inc)  

 
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 "Розфарбую"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74502  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яралян Арсен Миколайович  
 
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 "Мир добра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про життя і про мир.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74503  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадіров Юрій 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 "Автоматизована система перевірки рішень 

задач з програмування "SimplePM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це автоматизована система перевірки рішень задач з 
програмування. Програма розрахована для використання на уроках 
інформатики для проведення практичних, тестових та контрольних 
робіт, на олімпіадах для автоматизованої перевірки користувацьких 
рішень, на екзаменах (ДПА) з інформатики. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74504  
 
Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леута Юлія Валеріївна, Кляшторний Дмитро Володимирович, 

Сундучкова Марія Володимирівна, Семенюк Андрій Володимирович, 
Дмитренко Вадим Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 

інформаційні технології" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додатковий нефінансовий 

(ідентифікаційний) додаток для використання в картках з 
операційною системою Pectoral"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма записується на ЧИП "Картки киянина" та дозволяє 
здійснювати інформаційний обмін між обладнанням, яке 
використовується для обслуговування "Картки киянина" та 
процесингом, що знаходиться у Центрі міського процесингу 
інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74505  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярецька Наталія 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 "Розрахунок компонентів напружено-
деформованого стану для контактної задачі про тиск жорсткого 
кільцевого штампа на півпростір з початковими (залишковими) 
напруженнями" ("JKS_PZPN_RK")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма чисельно рахує компоненти напружено-деформованого 
стану в зоні контакту жорсткого кільцевого штампа та півпростору з 
початковими напруженнями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74506  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова Людмила Сергіївна  
 
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)  Рукопис статті "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках 
музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються ігрові технології, що використовуються для 
активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках музичного 
мистецтва в початковій школі. Пропонується ряд ігрових прийомів - 
"Музичний лабіринт", "Знайди помилку", "Слово-речення- 
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запитання-відповідь", Сліпий та поводир" тощо, які можуть 
використовуватися на уроках музичного мистецтва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74507  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Олександр Віталійович, Єрьоміна Наталія Сергіївна  
 
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 "Средства коммерческого 
учета нефти и газа: методические указания по проведению 
практических занятий для иностранных студентов дневной формы 
обучения. Направления подготовки 6.010104 Профессиональное 
образование. Нефтегазовое дело"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведені вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни "Засоби комерційного обліку нафти і газу", орієнтовані на 
отримання практичних навичок для розрахунку і проектування 
вузлів комерційного обліку нафти і газу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74508  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроб'язко Сергій 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 "Коли нарешті скінчиться війна?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74509  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дольський 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга  "В это трудно поверить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поїздка в автобусі до університету та інші епізоди життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74510  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Вікторія 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 "LOMBARD-ONLINE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74511  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репях Олександр Павлович, Сільвертюк Сергій 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 "Картографічний 
редактор "MicroGIS Editor"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - універсальна геоінформаційна система, яка має засоби 
створення та редагування електронних карт, виконання різних 
вимірювань і розрахунків, оверлейних операцій, побудови 3D-моделей, 
обробки растрових даних, засоби підготовки графічних документів в 
електронному та друкованому вигляді, а також інструментальні 
засоби для роботи з базами даних. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74512  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Олег Іванович, Сміхура Віталій Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 
електронного документообігу Національної Гвардії України 
Phalcon.DocNet"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система документообігу здатна зберігати документи, вести історію і 
відстежувати виконання тих процесів, які мають відношення до 
завантажених документів. Завдяки електронному документообігу 
вдається систематизувати потік документів, забезпечувати коректне і 
ефективне управління. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74513  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Олег Іванович, Сміхура Віталій Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система обліку 
кадрів Phalcon.HR"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації обліку кадрів, спрощує 
процедуру внесення даних, а також полегшує прошук необхідної 
інформації. Всі облікові дані, такі як: звільнення і прийом на роботу, 
переведення на іншу посаду, нагородження працівника і формування 
наказу, містяться у даній системі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74514  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Олег Іванович, Сміхура Віталій Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 
електронного документообігу Phalcon.DOC"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система документообігу здатна зберігати документи, вести історію і 
відстежувати виконання тих процесів, які мають відношення до 
завантажених документів. Завдяки електронному документообігу 
вдається систематизувати потік документів, забезпечувати коректне і 
ефективне управління бізнес-процесами підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74515  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Олег Іванович, Сміхура Віталій Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система обліку 
кадрів Національної Гвардії України Phalcon.HRM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації обліку кадрів, спрощує 
процедуру внесення даних, а також полегшує пошук необхідної 
інформації. Всі облікові дані, такі як: звільнення і прийом на роботу, 
переведення на іншу посаду, нагородження працівника і формування 
наказу, містяться у даній системі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74516  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Олег Іванович, Сміхура Віталій Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 
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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 "Програмне забезпечення "Комплексна 
система забезпечення безпеки та антитерористичного захисту 
Phalcon.ESM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система, в яку інтегровано всі технічні засоби, які здатні виявити 
підозрілі об'єкти і забезпечити захист по периметру. В сукупності 
утворюється єдиний технічний комплекс, за допомогою якого можна 
провести аналіз ступеня загрози і стану охоронюваного об'єкта. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74517  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Животніков Герман 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 "Viinex 2.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виконання функцій відеоспостереження, 
інтелектуального аналізу відео та керування відеоданими, у тому 
числі через веб-браузер в мережі Інтернет. Вона має програмний 
інтерфейс і може бути вбудована в інші програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74518  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сваричевський Василь 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 науково-технічного характеру 
"Концепція створення гірськолижної зони на хребті гір Гнилище - 
Чорна Ріпа в околицях сіл Ялинкувате, Верхня Рожанка Сколівського 
району Львівської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Концепція розкриває теоретичні основи розвитку Славського 
курортно-рекреаційного регіону та пропонує створити курортно-
рекреаційний підрайон  "Ялинкувате-Верхня Рожанка" з трьох 
взаємопов'язаних елементів: гірськолижна зона, рекреаційні 
комплекси, сельбищні та сельбищно-рекреаційні утворення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74519  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовгенюк Іван 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 "Український медичний офіс" ("УМО")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності закладів охорони 
здоров'я. Автоматизує всі бізнес-процеси. Веде облік пацієнтів і 
медичних документів. Надає можливість проводити аналітичний 
аналіз медико-статистичної інформації. Забезпечує надійний захист 
інформації від несанкціонованого доступу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74520  
 

Дата реєстрації авторського права  03.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  IMIRA (псевдонім), IMIRA (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 музичних творів з текстом "Музичний альбом "Wonderland" 
("IMIRA - Wonderland")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Другий музичний альбом гурту "IMIRA" під назвою "Wonderland", 
містить 10 пісень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74521  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукіч Антоніо Йосипович, Кальченко Валерія Олегівна  
 
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 авторського фільму "Мої думки 
тихі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вадиму двадцять два. Він звукорежисер і зануда. Через три місяці  
він їде в Канаду назавжди. Перед самим від'їздом йому доручають 
записати голос дуже рідкісного птаха, який мешкає тільки в 
закарпатських горах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74522  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христова Тетяна 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 "Управління процесом у сфері фізичного 
виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74523  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулей Олександр Богданович  
 
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 харатеру "Сучасні ефективні науково-
технічні рішення в основних галузевих сегментах: методичні вказівки 
для проведення практичних занять для студентів денної форми 
навчання напряму 144 "Теплоенергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В навчально-методичному посібнику викладені основні положення, 
умови, визначення, довідкові матеріали та розрахункові схеми 
стосовно розв'язання задач за темами практичних занять, наведені 
приклади їх рішення, а також рекомендовано відповідну навчальну 
літературу.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74524  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний навчальний посібник з 
дисципліни "Комп'ютерні технології навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для підвищення ефективності навчання із 
застосуванням комп'ютерних навчальних засобів, а також 
автоматизованої перевірки знань студентів під час проведення 
аудиторських занять або підсумкового контролю знань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74525  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шалімова Ірина Миколаївна, Бурбига Валентина Анатоліївна  
 
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 "Техніка управлінської діяльності: конспект 
лекцій для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління 
навчальним закладом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В конспекті лекцій розглядаються теоретичні і практичні проблеми 
освітнього менеджменту. Проаналізовано соціально-психологічні 
підходи у сучасній управлінській парадигмі. Приділено увагу 
управлінській культурі керівника навчального закладу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74526  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танклевська Наталія Станіславівна, Кириченко Наталія 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)  Монографія "Активізація та ефективність впровадження інновацій 
аграрними підприємствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Танклевська Н.С., Кириченко Н.В. Активізація та 
ефективність впровадження інновацій аграними підприємствами : 
[Монографія] / Н.С. Танклевська, Н.В. Кириченко - Херсон : Грінь 
Д.С., 2015. - 216 с. 

 
Анотація   

У монографії розкрито проблематику активізації та визначення 
ефективності впровадження інновацій аграрними підприємствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74527  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танклевська Наталія Станіславівна, Кальченко Микола 
Миколайович  

 
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 "Економічна ефективність залучення і використання 
фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Танклевська Н.С., Кальченко М.М. Економічна 
ефективність залучення і використання фінансових ресурсів 
сільськогосподарськими підприємствами : [Монографія] / Н.С. 
Танклевська, М.М. Кальченко. - Херсон : Айлант, 2017. - 224 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74528  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдова Наталья Олександрівна (Nataly U.Kraine)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

218 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Мераленд. Секрет голода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74529  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилович Ігор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр 
ресурсоефективного та чистого виробництва" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"ДОВІДНИК: КРАЩІ ПРАКТИКИ З ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Довідник містить інформацію про заходи з енергоефективності, 
ресурсозбереження, а також про вплив промисловості України на 
довкілля.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74530  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Яніна Михайлівна  
 
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)  Опис телепередачі "Контролер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74531  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тевфікова Лера Решатівна  
 
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 "Графічне зображення логотипу 
"LERA LITVINOVA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74532  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лось Оксана Миколаївна  
 
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 "Психологічні дисгармонії особистості в особливих 
умовах професійної діяльності (на прикладі діяльності медичної 
сестри)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74533  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казаннікова Олена 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 "Практикум для здобувачів ступеня вищої освіти 
"бакалавр" напряму підготовки "Дошкільна освіта" денної та заочної 
форм навчання вищих навчальних закладів "Загальна психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито особливості підготовки до практичних занять і організації 
самостійної роботи студентів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74534  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білогурова Євгенія Юріївна, Шиманський Валентин 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 "Попри все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74535  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириляк 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 "Геоінформаційна система "NetMap" 
("NetMap")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними аспектами програми, що реалізовані у геоінформацій-
ній складовій, є: карти різного масштабу, моделювання рельєфу 
місцевості, обчислення координат, обчислення висоти, вимірювання 
відстаней.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74536  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Денис Володимирович, Варич Оксана 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 "Теоретико-правові основи 
освіти: робочий зошит для самостійної роботи на лекціях та  
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                                                           практичних заняттях для студентів 1 курсу денної форми навчання 
інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання включає таблиці, схеми, проблемні ситуації, завдання для 
кваліфікації нормативно-правових актів та призначене для студентів 
1 курсу денної форми навчання інженерно-педагогічних 
спеціальностей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74537  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксакова Наталя 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)  Літературний твір наукового характеру "Україна у світовому 

культурному просторі: робочий зошит для студентів денної та заочної 
форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В робочому зошиті викладені тестові, практичні та творчі завдання 
для закріплення лекційного навчального матеріалу з дисципліни 
"Україна у світовому культурному просторі". Значна увага приділена 
основним етапам формування та розвитку культури української нації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74538  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочина Валентина Василівна, Вем'ян Вікторія Григорівна  
 
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)  Літератруний твір наукового характеру "Англійська мова, Business 

English, Частина І (написання ділових листів): Методичні вказівки 
для самостійної роботи з англійської мови для студентів 3 курсу 
денної форми навчання інженерних та інженерно-педагогічних 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній частині викладаються правила написання ділового листа 
англійською мовою, даються поради щодо їх написання, а також  
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наводиться зразок ділового листа англійською. Крім того, в розділі 
розглядаються деякі часто вживані вирази, які використовуються при 
написанні ділових листів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74539  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вем'ян Вікторія Григорівна, Кочина Валентина Василівна  
 
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 "Англійська мова. Іноземна 
мова професійно-ділового спілкування: методичні вказівки по 
організації та плануванню самостійної роботи при кредитно-
трансферній організації навчального процесу для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент 
організацій та адміністрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено згідно з 
навчальною програмою з англійської мови для професійного 
спілкування. Видання спрямоване на формування у студентів 
професійно-орієнтовних компетенцій, необхідних для правильного 
виконання завдань. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74540  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Бакатанова Вероніка Борисівна, Шалімова Ірина Миколаївна, 
Бурбига Валентина Анатоліївна  

 
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 "Дипломне проектування: навчально-методичний 
посібник для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання 
зі спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" (011 Науки про 
освіту (Педагогіка вищої школи))"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить єдині конкретні правила та рекомендації щодо 
організації, виконання, композиції, обсягу, оформлення та процедури 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

223 

захисту магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 
8.18010021 "Педагогіка вищої школи" (011 Науки про освіту 
(Педагогіка вищої школи)) відповідно до вимог діючих нормативних 
документів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74541  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Денис Володимирович, Варич Оксана 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 "Нормативно-правове 
забезпечення освітньої діяльності: робочий зошит для самостійної 
роботи на практичних заняттях для студентів магістратури 2 року 
навчання інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У робочому зошиті висвітлено практичні аспекти формування 
професійно-правової компетенції майбутніх викладачів на освітньому 
рівні "магістр". Видання включає таблиці, схеми та призначене для 
студентів магістратури інженерно-педадогічних спеціальностей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74542  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурсова Тетяна 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 "Парові і газові турбіни та 
комбіновані енергетичні установки: навчально-методичний посібник 
з курсового проектування для студентів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050601 Теплоенергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено питання теплового розрахунку і конструкції 
потужних конденсаційних парових турбін. Твір спрамовано на 
студентів вищих навчальних закладів інженерно та інженерно-
педагогічного напрямів підготовки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74543  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубашка Володимир Петрович  
 
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 "Дискретная модель упругой мостовой системы с 
подвижной массой"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вирішується проблема розробки математичної моделі мостової 
конструкції з рухомою масою. Зазначається, що в даний час немає 
детальних досліджень даних динамічних явищ.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74544  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубашка Володимир Петрович  
 
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 "Математическое моделирование разделения 
неоднородных систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поділ неоднорідних систем є найважливішою задачею хімічної 
технології. При аналізі процесів відстоювання в існуючих методиках 
враховується як різноманітність режимів руху елементів твердих фаз, 
так і їхній взаємний вплив. Усе це приводить до використання 
різноманітних моделей, що описуючи подібні фізичні процеси, значно 
різняться по своїй математичній реалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74545  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоменко Ольга Анатоліївна, Єсіпова Ольга Олександрівна  
 
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 "Педагогічна конфліктологія: методичні вказівки 
для проведення практичних занять для студентів денної форми 
навчання інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки для проведення практичних занять спрямовані 
на набуття практичних навичок у вирішенні конфліктних ситуацій в 
педагогічній діяльності. Метою практичних занять є демонстрація, 
обґрунтування й обговорення конфліктних ситуацій під час 
самостійного виконання спеціальних завдань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74546  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Ганна Григорівна, Яковлєва Юлія 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 "Маркетинг: методичні 
вказівки по організації та плануванню самостійної роботи студентів 
при кредитно-трансферній організації навчального процесу для 
студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.010104.30 Професійна освіта. Економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних вказівках розкриті головні види самостійної роботи 
студентів та наведено рекомендації з її раціональної організації. 
Значну увагу приділено розвитку аналітичних та дослідницьких 
навичок студентів на підставі виконання самостійної роботи, які 
передбачають збір наявної маркетингової інформації, її аналіз, 
узагальнення отриманих результатів та розробку пропозицій щодо 
ефективної маркетингової діяльності підприємств та організацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74547  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоменко Ольга Анатоліївна, Єсіпова Ольга 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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

226 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сучасні освітні системи: методичні вказівки для 
проведення практичних занять для студентів денної форми навчання 
інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни 
"Сучасні системи освіти" спрямовані на вивчення та аналіз системи 
освіти України. Метою практичних занять є демонстрація, 
обґрунтування й обговорення системи освіти України та розробка 
порівняльного аналізу системи освіти України та інших країн світу. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74548  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Коваленко Денис Володимирович, 
Штефан Людмила 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 "Керівник навчального закладу: конспект лекцій 
для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У конспекті лекцій актуалізовано проблему професійної 
компетентності керівника навчального закладу, представлено моделі 
управлінської компетентності керівника, запропоновано корисні 
рекомендації по реалізації, вдосконаленню та розвитку професійної 
компетентності керівників навчальних закладів як основи 
ефективного управління. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74549  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакуменко Олена Олексіївна  
 
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 "Україна і світ: соціально-
політичні аспекти: робочий зошит для самостійної роботи на лекціях  
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                                                            та практичних заняттях для студентів 2-3-го курсу денної форми  
                                                            навчання інженерних і інженерно-педагогічних спеціальностей" у 

двох частинах   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У робочому зошиті висвітлено теоретико-практичні аспекти 
формування загальної компетенції майбутніх інженерів-педагогів. 
При розробці практичних завдань використано проблемний та 
контекстний методи навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74550  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулей Олександр Богданович  
 
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 "Паливо, топки і парові 
котли ТЕС і  АЕС: методичні вказівки для виконання курсового 
проекту. Частина 2 за напрямом "Тепловий розрахунок конвективних 
поверхонь парових котлів" для студентів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050601 "Теплоенергетика" та 
спеціальності 6.050601.03 "Теплові електричні станції"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику викладені принципіальні і розрахункові схеми, рівняння 
та довідкові матеріали, необхідні для визначення параметрів 
теплообміну конвективних поверхонь тракту котельних установок. 
Значна увага приділена отриманню студентами практичних навичок 
теплових розрахунків енергетичних котельних установок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74551  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Сказки про ребят и про зверят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
До збірки увійшли казки "Курчата", "Жабеня", "Як ягнички чортеня 
перевиховали", "Казки про Доброго Духа", "Дупло", "Казка про мого 
ангела", а також билиця "Дунг і Тхуан".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74552  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Юрій Леонідович, Кавун Михайло Вікторович, Слюнько 
Андрій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МІРАНДА" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-телекомунікаційна Система 
"Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб" 
("КП "ІТС "ЄІБДВПО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система є онлайн-системою, яка забезпечує автоматизацію роботи 
соціальних служб, контролюючих органів та громадських діячів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74553  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна  
 
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 "Контролінг-сутність, 
принципи та основні функції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано перелік основних принципів впровадження 
контролінгу на підприємстві та визначено сутність кожного. Саме цих 
принципів необхідно дотримуватися при впровадженні контолінгу на 
підприємстві незалежно від специфіки діяльності, яку вони 
здійснюють: своєчасність, документування, регулярність, 
інтегрованість, рух і стійкість. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74554  
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Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Змаженко Олег Миколайович, Мацкевич Андрій 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)  Пісня "Три тополі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74555  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацкевич Андрій Володимирович, Змаженко Олег Миколайович  
 
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 "Рідна Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74556  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богачук Юрій Петрович, Волошенюк Дмитро Олександрович, 
Господарчук Олексій Юрійович, Комар Микола Миколайович, 
Мельников Сергій Вікторович, Волков Олександр Євгенович  

 
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 "Комплекс аеродинамічних моделей 
безпілотних літальних апаратів для моделювання та 
експериментальних досліджень різних класів задач"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма направлена на отримання фундаментальних результатів та 
прикладних аспектів для подальшого створення системи 
автоматичного керування рухом безпілотних літальних апаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74557  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шендрик Віра Вікторівна, Нагорний Володимир В'ячеславович, 
Бичко Дмитро Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний додаток для операційної 
системи Android "Телефонний довідник СумДУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт є телефонним довідником служб та підрозділів 
Сумського державного університету та розроблений для використання 
співробітниками цього ВНЗ на мобільних пристроях з операційною 
системою Android 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74558  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курбатова Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до формування 
організаційно-економічного механізму управління розвитком 
відновлювальної енергетики на основі системи торгівлі "зеленими" 
сертифікатами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-методичний підхід до формування організаційно-
економічного механізму управління розвитком відновлювальної 
енергетики на основі системи торгівлі "зеленими" сертифікатами, що 
полягає у запровадженні на національному рівні обов'язкових квот на 
споживання електроенергії з відновлювальних енергетичних ресурсів 
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та імплементації інструментів компенсації додаткових витрат на її 
генерацію у формі "зеленого" сертифікату. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74559  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Михайло Любомирович  
 
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 для обчислення параметрів методів 

перетворення форми інформації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма здійснює розрахунок параметрів методів ПФІ на основі 
позиційних адитивних систем числення, що використовуються в 
перетворювачах форми інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74560  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюбинська Юлія Зіновіївна, Козань Наталія Миколаївна, 

Зеленчук Галина Мирославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 

похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Доповнена класифікація шкірних візерунків 

середніх та проксимальних фаланг пальців рук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована класифікація шкірних візерунків середніх та 
проксимальних фаланг пальців рук належить до галузі медицини, а 
саме до судової медицини та судово-медичної криміналістики, і може 
бути використана при проведенні ідентифікації невідомої особи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74561  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козань Наталія Миколаївна, Коцюбинська Юлія Зіновіївна, 

Зеленчук Галина Мирославівна  
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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 "Судово-медична ідентифікаційна програма з 

використанням штучних нейронних мереж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дане програмне забезпечення належить до галузі медицини, а саме до 
судової медицини та судово-медичної криміналістики, і може бути 
використане для ідентифікації невідомої особи шляхом отримання її 
фенотипічних ознак на основі дерматогліфічних параметрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74562  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвська Галина Федорівна, Полівода Олександр Миколайович  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методические 
рекомендации по оказанию неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе для немедицинских работников"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74563  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оніпко Олексій Федорович, Палій Віктор Миколайович, Скопенко 
Анатолій Юхимович, Хомовненко Михайло Герасимович  

 
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 "Українська виборча система"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування твору дозволяє справедливо розподілити місця в 
парламенті (іншому представницькому органі влади) залежно від  
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впливу кожної партії, водночас, забезпечується безпосередній зв'язок 
усіх депутатів з їхніми виборцями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74564  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
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 "Мучала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74565  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрик Олег 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)  Стаття "Електродинамічне хвильове рівняння руху електронів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається взаємодія електронів з монокристалом на основі моделі 
Кронінга-Пенні. Встановлюється, що вільні електрони не можуть 
проникнути в кристалічну решітку, внаслідок чого здійснюється 
відбивання вільних електронів від монокристала, а не дифракція. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74566  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчиннікова Олена Русланівна  
 
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 твір наукового характеру "Стохастичне та нечітке 
моделювання міграційних процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Овчиннікова О.Р. Стохастичне та нечітке 
моделювання міграційних процесів : монографія / О.Р. Овчиннікова. - 
Хмельницький : ХНУ, 2014. - 249 с. 

 
Анотація   

В даній роботі пропонується підхід до дослідження міграційних 
процесів за допомогою методів економіко-математичного 
моделювання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74567  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна, Григор'єв 

Олександр Юрійович, Босак Андрій Остапович, Дорошкевич 
Катерина Олегівна, Тодощук Андрій Васильович, Мукан Олена 
Василівна, Дорош Олег Ігорович  

 
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 "Митне обслуговування міжнародної 

економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення 
і методичні підходи до практичних і лабораторних занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін  О.Є. Митне обслуговування міжнародної 

економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення 
і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. 
Посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак, 
К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, О.І. Дорош. - Львів : 
Міські інформаційні системи, 2015. - 162 с. 

 
Анотація   

Головним елементом митного обслуговування міжнародної 
економічної діяльності в умовах євроінтеграції є митна структура.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74568  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Сергій Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована навчальна система з основ 

мікропроцесорних систем" ("АНС МПС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована навчальна система призначена для вивчення основ 
побудови та функціонування мікропроцесорних систем. Містить 
основні відомості про загальні характеристики, систему пам'яті, 
інтерфейси мікропроцесорних систем, режими обміну інформацією, 
організацію 8- та 16-розрядних мікропроцесорів, RISC-архітектуру. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74569  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрієнко Галина Сергіївна  
 
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 "Галузева термінографія як регулятор наукової 
комунікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі виконано аналітичний огляд наукової термінології з 
позиції теоретико-методологічних засад сучасного термінознавства, 
обґрунтовуються перспективи навчальної термінографії в умовах 
Болонського процесу та детермінуються принципи сучасної 
лінгводидактики - лексичні посібники словникового типу для 
регуляції наукової комунікації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74570  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонова Лариса 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)  Філософський трактат "Что нужно для процветания Украины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74571  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухрай Наталія Львівна, Смоляр Ніна Іванівна, Гутор Тарас 
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 "Estimation of Caries Risk and Prognosis" 
("ECRP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення вірогідності ризику появи 
каріозної порожнини протягом одного року після моменту огляду у 
стоматолога. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74572  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макєєва Наталія Іванівна, Одинець Юрій Васильович, Піддубна 

Ірина Миколаївна  
 
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 у двох частинах: І. Для дітей 

віком 12-18 років, що страждають на гострий лейкоз; ІІ. Для батьків 
дітей віком 12-18 років, що страждають на гострий лейкоз (додаток до 
медичної карти стаціонарного хворого або історії розвитку дитини)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша частина опитувальника складається з блока питань  
(31 питання), на які відповідають діти. Друга частина опитувальника 
складається з блока питань (31 питання), на які відповідають батьки. 
Після відповідей на питання лікар підраховує кількість набраних 
балів і за визначеною формулою оцінює рівень якості життя пацієнтів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74573  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 
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 "Дорога мені людина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Дорога мені людина" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74574  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демиденко Ганна Валеріївна, Ащеулова Тетяна Вадимівна, 
Ковальова Ольга Миколаївна  

 
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 "Шкала розрахунку ризику розвитку цукрового 
діабету 2-го типу у хворих на гіпертонічну  хворобу (додаток до 
медичної карти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для розрахунку ризику розвитку цукрового діабету 2 типу у хворого 
на гіпертонічну хворобу лікар проводить клініко-лабораторні 
дослідження. Отримані результати досліджень аналізує за допомогою 
таблиці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74575  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович  
 
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, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Подання циліндричного 
черв'яка у середовищі автоматизованого проектування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою текстову частину, в якій пропонується 
параметричний підхід до побудови 3D-моделі циліндричного черв'яка 
в пакеті Autodesk Inventor із застосуванням "параметричної 
оболонки". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74576  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсєєв Владислав В'ячеславович  
 
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 проектування 
програмного забезпечення для корпоративно-інформаційних систем 
технологічної підготовки виробництва "CAD-Programming Code" 
("CAD-Programming Code")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74577  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовтоніжко Любов 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 письмовий твір "Народна культурна цінність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний у жанрі наукової публіцистики і торкається проблем 
правознавства та культурології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74578  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Майя 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)  Книга "Секреты массажа или исповедь профессионала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Автором написана книга про професійний масаж, про класичний 
масаж - який він є насправді. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74579  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Василь 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)  Пісня "Дві дівчини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена пісня "Дві дівчини", автор тексту і музики Ситник В.В. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74580  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охотнікова Олена Миколаївна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"Робоча навчальна програма та навчально-методичні матеріали з 
дисципліни "Правові основи управління у сфері економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисципліна читається в магістратурі для майбутніх юристів і охоплює 
найбільш значні питання державного управління економікою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74581  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"Робоча навчальна програма та навчально-методичні матеріали з 
дисципліни "Адмінісративно-правові засади публічного 
адміністрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисципліна "Адміністративно-правові засади публічного 
адміністрування" є нормативною, навчальною дисципліною для 
студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою 
магістра. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74582  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов Андрій 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)  Книга "Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі 

економіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено наукові основи розвитку інтеграційних відносин в 
аграрному секторі економіки. Оновлено парадигму інтеграційних 
відносин, розкрито їх системний потенціал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74583  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якуткін Дмитро Віталійович, Широкопетлєва Марія Сергіївна  
 
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 "Програмна система покращення якості 

індексації та пошуку документів шляхом застосування алгоритмів 
деревоподібної кластеризації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмна система покращення якості індексації та пошуку 
документів шляхом застосування алгоритмів деревоподібної 
кластеризації призначена для використання на десктопних ОС.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74584  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуєнко Роман Миколайович , Жильцов Андрій Володимирович, 

Заблодський Микола Миколайович  
 
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)  Навчальний посібник "Асинхронні машини підвищеної 

енергоефективності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуті питання досліджень, 
автоматизованого розрахунку і оптимального проектування 
енергоефективних асинхронних машин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74585  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заблодський Микола Миколайович  
 
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 "Низькотемпературний електронагрів технологічного 
обладнання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії узагагальнені результати досліджень і розробки 
пристроїв і систем низькотемпературного електронагріву 
технологічного обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74586  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуєнко Роман Миколайович   
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Електричні машини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведена будова та принцип роботи класичних електричних машин, 
трансформаторів та мікромашин. На базі комплексних рівнянь, схем 
заміщення та векторних діаграм описується їх електромагнітний стан 
і режими роботи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74587  
 
Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипочка Віталій Миколайович (Фьост)  
 
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 повнометражного фільму "Хвиля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розповідається про Куренівську трагедію, яка сталася у Києві 
13 березня 1961 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74588  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заблодський Микола Миколайович  
 
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 "Заглибні електромеханічні перетворювачі 
технологічного призначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія містить науково-технічні основи створення ряду 
заглибних електромеханічних перетворювачів для енергоощадних 
технологій видобутку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74589  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
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 "Потенційні можливоcті адаптації в Україні положень 
Генеральної комісії з питань рибальства у Середземномор'ї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою Комісії є сприяння розвитку, збереженню, раціональному 
управлінню та найкращому використанню живих морських ресурсів, 
а також сталого розвитку аквакультури в регіоні. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74590  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрамко Валентина Олександрівна  
 
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)  Збірка віршів "Ах, эти детские стихи!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74591  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов 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)  Вірш "Формула"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74592  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
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)  Сценарій пародійного кінофільму "Криївка № 9"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія Української Повстанської Армії у боротьбі за незалежність 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74593  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
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)  Сценарій пародійного кінофільму "Економічна криза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. Глобальна економічна криза. Вона тягне за собою 
продовольчу кризу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74594  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Василь Володимирович  
 
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 "З тобою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74595  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
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 "Віднесені до вітру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. То був край Кавалеристів, Каламутистів, 
Калабораціоністів, плантацій бавовни та джорджійської коноплі, який 
називався Старий Південь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74596  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунова Віра Федорівна  
 
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)  Історична повість "Золоті перетини долі. Підступність гарему", книга 2   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга висвітлює драматичні події, що сталися з українською Настею 
Лісовською у султанському гаремі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74597  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Андрій Вадимович, Загородній Олександр 
Володимирович, Мота Юлія Степанівна, Федоренко Вадим Петрович  

 
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)  Науковий твір "Конвертація абсолютних показників 
загальноклінічного, лабораторного, біохімічного досліджень та 
хірургічних втручань в бали за модифікованою системою АРАСНЕ ІІ 
у хворих на цукровий діабет, ускладенений некротично-запальними 
ураженнями  стопи, при реваскуляризації ніг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74598  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Андрій Вадимович, Загородній Олександр 
Володимирович, Мота Юлія Степанівна, Федоренко Вадим Петрович  

 
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 "Конвертація абсолютних показників 
загальноклінічного, лабораторного, біохімічного досліджень та 
хірургічних втручань в бали за модифікованою ситемою АРАСНЕ ІІ у 
хворих на цукровий діабет, ускладений некротично-запальними 
ураженнями стопи, при повторних парціальних ампутаціях стопи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модифікація системи доповнена бальною оцінкою ступеня ураження 
стопи за F.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74599  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Cедих Кіра Валеріївна  
 
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 "Психологія взаємодії систем: "сім'я" та освітні 
інституції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Седих К.В. Психологія взаємодії систем : "сім'я та 
освітні інституції". - Полтава : Довкілля-К, 2008. - 228 с. 

 
Анотація   

Монографія висвітлює систему взаємодії сім'ї та освітньої соціальної 
інституції з точки зору психологічних проблем, що утворюють 
внутрішні і зовнішні суперечності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74600  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
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 "Світова змова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. Тут дві основні історичні сюжетні лінії з різних епох, 
які нібито і не пересікаються.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74601  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Седих Кіра Валеріївна, Моргун Володимир Федорович, Тітова Тетяна 
Євгенівна, Муліка Катерина Миколаївна, Ахіджанян Жанна 
Суренівна, Драч Наталія Володимирівна, Лавріненко Віталій 
Анатолійович, Метельська Наталія Йосипівна  

 
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 твір "Делінквентний підліток"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Седих К.В. Делінквентний підліток : навчальний 
посібник з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправної 
поведінки підлітків для студентів психологічних, педагогічних, 
соціальних, юридичних спеціальностей та інтернів-психіатрів /  

                                                            К.В. Седих, В.Ф. Моргун. - 2-е вид., доп. - К. : Видавничий Дім 
"Слово", 2015. - 272 с. 
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Анотація   
У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми 
психології підлітків, що схильні до протиправної поведінки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74602  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлов Олівер Олексійович, Рясних Євгенія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Науково-
методичні рекомендації щодо створення гнучкої системи упраління 
витратами, прибутком і цінами (ГСУВПЦ)" ("Гнучка система 
управління витратами, прибутком і цінами")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Традиційні методи розподілу постійних витрат досить сильно 
викривлюють реальну рентабельність за видами продукції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74603  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлов Олівер Олексійович, Рясних Євгенія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Науково-
методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інноваційних 
проектів" ("Оцінка ефективності інноваційних проектів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Існуючі методи оцінки ефективності інноваційних проектів 
орієнтовані на порівняння приросту прибутку з інвестиціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74604  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчінніков Володимир Олександрович, Овчіннікова Антоніна 
Олександрівна  
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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 казок "Сказки рассказки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74605  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Паскаленко Віталій 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)  Монографія "Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька 
діяльність В.В. Рюміна в кінці ХІХ - на початку ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Якименко С. І. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька 
діяльність В.В. Рюміна в кінці ХІХ - на початку ХХ століття : 
монографія / Якименко С. І., Паскаленко В.В. - Київ : Видавничий Дім 
"Слово", 2017. - 224 с. 

 
Анотація   

У монографії здійснено цілісний аналіз науково-педагогічної та 
господарсько-просвітницької діяльності В.В. Рюміна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74606  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охотнікова Олена Миколаївна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"Робоча навчальна програма з дисципліни "Адміністративні 
процедури захисту прав суб'єктів господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисципліна орієнтована сформувати і розвинути евристичний 
потенціал аспірантів на основі системного осмислення накопичених  
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світовим та вітчизняним досвідом теоретичних знань. Літературно-
письмовий твір науково-практичного характеру "Робоча навчальна 
програма з дисципліни "Адміністративні процедури захисту суб'єктів 
господарювання".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74607  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвіркун Юрій Іванович (Причина), Торгалов Сергій Вадимович 
(Причина)  

 
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 "ВОДА" (11 пісень)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74608  
 

Дата реєстрації авторського права  10.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардецький Віталій Ярославович (Бард)  
 
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)  Синопсис документального фільму "Вусатий фанк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74609  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивінець Олег Леонідович, Моісеєнко Олег Володимирович, Думчєв 
Олексій Володимирович, Личман Дмитро Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОТ" 
 
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 "Tatry"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для контролю і управління доступом, 
наприклад для управління доступом до підйомників, на 
гірськолижних трасах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74610  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивінець Олег Леонідович, Моісеєнко Олег Володимирович, Личман 

Дмитро Іванович, Бакін Віталій Володимирович, Радченко Павло 
Володимирович, Скляр Олександр Олександрович, Думчєв Олексій 
Володимирович  

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

Програма служить для автоматизації контролю проходу в 
метрополітені, придбання проїздних документів, отримання повної та 
актуальної фінансової інформації про сплату проїзду та придбання 
проїздних документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74611  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берлізєв Роман Вадимович, Гриценко Артем Сергійович, Ожго 

Андрій Ігорович, Петровський Юрій Олегович, Попович Олександр 
Миколайович, Тулюля Владислав Михайлович  

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74612  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожина Ганна Михайлівна, Коростій Володимир Іванович, Зеленська 
Катерина Олексіївна, Платинюк Оксана Богданівна  

 
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 "Опитувальник для визначення рівня психоемоційних 
розладів у військовослужбовців-офіцерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір пропонується для своєчасного розпізнавання та попередження 
депресивних розладів, спалахів немотивованої агресії, зловживання 
спиртними напоями тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74613  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюшник Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Програма виконує вимірювання, відображення і передачу до 
керуючого комп'ютера параметрів частоти обертання в умовах 
стендових випробувань гідравлічних передач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74614  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Критін Віталій Валерійович, Босий Дмитро Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
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 "Реєстратор даних для бездротових 
вимірювань" (ZigBee Measurement)" ("ZigMe")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для бездротового вимірювання напруги та 
струму. Відображає, зберігає та аналізує отримані дані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74615  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюшник Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Испытания гидропередачи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує збір, відображення і накопичення робочих 
параметрів в умовах стендових випробувань гідравлічних передач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74616  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Юрій Миколайович, Семченко Олег Федорович, Компанієць 

Анастасія Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплекс програм для автоматичної 

генерації заяв для фізичних та самозайнятих осіб, які подаються до 
Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України 
Державного підприємства "Національні інформаційні системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс програм для автоматичної генерації заяв для фізичних та 
самозайнятих осіб, які подаються до Акредитованого центру 
сертифікації ключів органів юстиції України Державного 
підприємства "Національні інформаційні системи", розміщується на 
сайті Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції  
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України та призначений для оптимізації отримання послуг 
електронного цифрового підпису.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74617  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Тарасюк Анастасія Миколаївна, 
Драган Анастасія Олександрівна, Сироєжко Ольга В'ячеславівна  

 
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 "Педагогічні умови формування 
творчого освітньо-виховного середовища в позашкільних навчальних 
закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогічні умови формування творчого освітньо-
виховного середовища в позашкільних навчальних закладах : 
навчально-методичний посібник / за заг. ред. С.І. Якименко. - К. : 
Видавничий Дім "Слово", 2016. - 184 с. 

 
Анотація   

Посібник є узагальненням результатів наукового дослідження 
актуальних проблем розвитку дитини засобами хореографічного та 
музичного мистецтв в умовах позашкільних навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74618  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель асинхронного тягового двигуна з 
подвійною обмоткою статора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою модель для розрахунку електромагнітного 
тягового моменту на валу асинхронного тягового двигуна локоматива 
та навантаження елементів привода. Розрахунки виконуються з 
використанням інтегрування системи диференційних рівнянь. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74619  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Максим Олегович, Невлюдов Ігор Шакирович, Євсєєв 
Владислав В'ячеславович, Функендорф Анастасія 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 "Модуль автоматизованого проектування 
технологічних схем складання роботів "Max-CAM" ("Max-CAM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє проводити проектування технологічних схем 
складання модульних роботів з базовою деталлю у автоматизованому 
режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74620  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябовол Лілія Тарасівна  
 
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-методичне видання "Навчально-методичний комплекс 

курсу "Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74621  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябовол Лілія Тарасівна  
 
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)  Конспект лекцій "Методика викладання юридичних дисциплін у 

вищій школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74622  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябовол Лілія Тарасівна  
 
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 "Право видавця і редактора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74623  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Микола 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 "Автоматизированная система оплаты 
проезда ("АСОП") в городском электрическом транспорте 
("Электронный билет") "E-ticket"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення контролю і автоматизованого 
обліку таких функцій: оплата проїзду пасажирами міського електричного 
транспорту; надання права проїзду пільговим категоріям пасажирів; 
рух грошових коштів між різними учасниками транспортних перевезень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74624  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просяннікова Яна 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)  Монографія "Семіотична природа художнього порівняння"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена виявленню лінгвосеміотичних та 
лінгвокогнітивних особливостей художнього порівняння в 
англомовних віршованих текстах канадської поезії.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74625  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анциферов Сергій Сергійович  
 
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)  Текст до пісні "HOLD ME TIGHT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74626  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Марина Вячеславівна  
 
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 скетчів "Кіт та ноти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета ілюстрованого матеріалу - формування естетичного смаку, 
повноцінного, всебічного та гармонійного розвитку дитини як 
особистості під час вивчення музичної грамоти, залучення дитини до 
творчого мислення та любові маляти до мистецтва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74627  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Кіт та ноти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета ілюстрованого матеріалу - формування естетичного смаку, 
повноцінного, всебічного та гармонійного розвитку дитини як 
особистості під час вивчення музичної грамоти, залучення дитини до 
творчого мислення та любові маляти до мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74628  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Володимир Васильович, Гісем Володимир Васильович, 

Солов'єнко Людмила Михайлівна, Соломон Вікторія Іванівна  
 
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 науково-практичного характеру "Методичні 

рекомендації щодо складання та оформлення заключного звіту про 
переробку винограду та виробництво виноматеріалів по формі № П-5"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74629  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виктор Сонях (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)  Збірка літературних письмових творів "Трилогия. Проза, стихи и 

снова проза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає 2 оповідання з особистого життя автора та вірші 
(російською і українською мовами) написані в різні роки життя поета. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74630  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 

Олександр Анатолійович, Мацюк Антон Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Думпкары. Программа и методика технического 

диагностирования (обследование технического состояния)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця програма і методика розроблені та розповсюджуються на 
думпкари, які відпрацювали нормативний строк служби. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74631  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Губерний Сергій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Полувагоны для перевозки технологической 
щепы. Программа и методика технического диагностирования 
(обследование технического состояния)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця програма і методика розроблені та розповсюджуються на 
піввагони для перевезення технологічної щепи колії 1520 мм, які 
відпрацювали нормативний строк служби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74632  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Борис Іванович  
 
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 твір наукового характеру "Модель програмно- 
апаратного комплексу забезпечення синхронізації та передачі 
результатів митного сканування та інших даних митного оформлення 
до центрального серверу відомства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74633  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онофрійчук Олена 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 "Підсумковий тест з "Історії філософії" для перевірки 
якості знань студентів" ("Тестові завдання з "Історії філософії")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підсумковий тест з навчальної дисципліни "Історія філософії" вміщує 
150 завдань й включає: питання закритого типу з одним правильним 
варіантом відповіді; питання закритого типу з множинним вибором; 
питання закритого типу на встановлення відповідності; питання 
відкритого типу з короткою (простою) відповіддю; питання 
відкритого типу з розгорнутою відповіддю (есе). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74634  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Олександра 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)  Літературний письмовий твір "Опитувальник для скринінгової 
діагностики ГЕРХ у дітей на первинному етапі надання медичної 
допомоги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб діагностики ГЕРХ у дітей шкільного віку включає: визначення 
скарг, характерних для ГЕРХ, за допомогою адаптованого 
опитувальника з послідовними питаннями, що визначають наявність  
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стравохідних та позастравохідних ознак гастроезофагеального 
рефлюксу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74635  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кибальна Неля 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 "Теорія і практика виховання професійної 
відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено проблемі виховання пофесійної 
відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту. Подається 
науково-методичне обґрунтування процесу виховання професійної 
відповідальності майбутніх фахівців такого профілю. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74636  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Михайло 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)  Письмовий твір науково-практичного характеру "Господня молитва - 
велика сила, зрушений тиск легенько відновила"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74637  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Леся Українка. Листи (1898 - 1902)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник є продовженням започаткованого 2016 р. видання 
епістолярної спадщини геніальної поетеси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74638  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носов Павло Сергійович  
 
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)  Навчальний посібник "Автоматизоване пректування в комп'ютерній 
інженерії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник присвячений системам автоматизованого проектування та 
моделювання в галузі електроніки, комп'ютерних систем та 
схемотехніки, корисний на етапі курсового та дипломного 
проектуваня з використанням засобів CAD/CAM/CAE/PLM як 
сучасного підходу до забезпечення життєвого циклу виробу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74639  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябовол Лілія Тарасівна  
 
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-методичне видання "Асистентська практика студентів-
магістрантів за спеціальністю 081 Право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74640  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Седих Кіра Валеріївна, Губіна Тетяна Іванівна, Юдіна Наталія 
Олександрівна, Хоменко Євгенія 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)  Навчальний посібник "Психологія розвитку: ранні етапи дитинства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологія розвитку: ранні етапи дитинства : навч. 
посіб. / К.В. Седих, Т.І. Губіна, Н.О. Юдіна, Є.Г. Хоменко; за ред. К.В. Седих. - 
Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. - 248 с. 

 
Анотація   

В посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано 
і представлено найновіші відомості з вікової психології. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74641  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобанок Ірина Петрівна, Вінтюк Юліана Ростиславівна, Семенів 
Ірина Олегівна, Бондалєтова Марія Богданівна  

 
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 "Птаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74642  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Максим Олегович, Невлюдов Ігор Шакирович, Євсєєв 
Владислав В'ячеславович, Функендорф Анастасія 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 "Модуль автоматизованого проектування 
конструкції роботів "Max-Robotics" ("Max-Robotics")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма дозволяє проводити проектування структури модульних 
роботів з урахуванням різних внутрішніх зв'язків, типів і параметрів 
з'єднань, а також узгодженостей складених модулів в загальній 
структурі пристрою у автоматизованому режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74643  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабко Анатолій Антонович  
 
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-фентезі "НЕ СТАВАЙ КРАЙ ТУМАНУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перший роман про володарів древніх знань - волхвів. За сучасними 
подіями тягнеться довгий слід у минуле. Троє братів розплутують 
таємницю смерті їхнього батька, волхва Дороша. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74644  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінна 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)  Літературно-письмовий твір "Політичні механізми державного 
регулювання благодійності та меценатства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74645  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береза Юрій Миколайович  
 
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 з включенням словосполучення "ДНІПРО-1 
СПОРТИВНИЙ КЛУБ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом, 
графічне емблематичне зображення, з включенням словосполучення, 
частина якого - Дніпро 1, накреслена білим на почесній частині 
чорного геральдичного щита німецького типу із сріблястими 
заклепками, виділений двома паралельними сріблястими лініями, а 
решта слів словосполучення "спортивний клуб" накреслені дугою на 
золотавій девізній стрічці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74646  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Наталія 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)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка малюнків для 
колоди карт ТАРО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена збірка малюнків удосконаленого дизайну для 
колоди карт Таро Райдера-Уейта. Дана збірка включає 78 малюнків, 
що відповідає кількості карт в колоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74647  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бачинський Тарас Володимирович, Городиський Іван Михайлович  
 
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)  Сценарій "Typical scenario of the certificate program "IT Law Course"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір містить деталізований сценарій із підготовки правників, які 
спеціалізуються в сфері ІТ права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74648  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бачинський Тарас Володимирович, Городиський Іван Михайлович  
 
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)  Типовий сценарій сертифікатної програми "ІТ Law"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить деталізований сценарій програми із підготовки 
правників, які спеціалізуються в сфері ІТ права. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74649  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бачинський Тарас Володимирович, Городиський Іван 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)  Сценарій "Typical scenario of the certificate program "IT Law"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить деталізований сценарій програми із підготовки 
правників, які спеціалізуються в сфері ІТ права. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74650  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бачинський Тарас Володимирович, Городиський Іван Михайлович  
 
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)  Типовий сценарій сертифікатної програми "ІТ Law Course"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить деталізований сценарій програми із підготовки 
правників, які спеціалізуються в сфері ІТ права. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74651  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жидков Всєвалад Валєрьєвіч  
 
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 "Персонаж "Потолочкин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення вигаданого мальованого чоловіка. 
Чоловік має круглу голову, непропорційно мале тіло з округлим 
животом, короткі дві ноги та дві руки, коротші ніж тулуб чоловіка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74652  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Степуріна Світлана 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 "Побудова альтернативної системи рейтингування 
наукової активності вищих навчальних закладів України: методичні 
засади та результати апробації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вища школа зумовлює напрямки розвитку суспільства за допомогою 
впровадження наукових ідей, розробки новітніх технологій, вивчення 
та просування ефективних соціально-економічних механізмів 
розвитку країни, підтримує культурний рівень, інтелект і духовність 
суспільства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74653  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
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 " Я увезу тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74654  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно, Малиш Любов Григорівна  
 
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 "Микроблейдинг под микроскопом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена техніці мікроблейдингу - мистецтво нанесення 
тонких штрихів і ліній на шкіру фарбою. Книга - помічник для учня і 
наставника, дає можливість рухатися вперед разом з індустрією краси, 
що стрімко розвивається. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74655  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Німець Юлія Станіславівна (Юлія Етімгер)  
 
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 "Совещательная комната"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Що є людина? Як незворушно й легко ми можемо виправдати будь-який 
свій вчинок. Всесвіт воістину геніальний. Бо ж він створив  
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людину і наділив її правом вибору, завдяки якому кожен з нас в змозі 
змінювати світ навколо себе, а світ у відповідь майстерно змінює нас. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74656  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Німець Юлія Станіславівна (Юлія Етімгер)  
 
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 "Двое на обочине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навіть, здавалося б, на узбіччі життя, людина може знайти своє 
щастя. Такої зустрічі вона навряд чи чекає, але підсвідомо точно 
бажає її настання. Оповідання присвячується саме таким людям - які 
бажають, стоячи на краю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74657  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкута Олег Олегович  
 
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 "Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна 
модель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних 
проблем функціонування пенітенціарної системи України у  ХХІ ст. 
Розкрито теоретичні та методологічні засади функціонування 
пенітенціарної системи України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74658  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зербіно Дмитро Деонисович, Кияк Юліан Григорович, Плешанів 
Євген Валентійович, Багрій Микола 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-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Феномен ультраструктурної трансформації 
базального шару капілярів при цукровому діабеті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При цукровому діабеті характерним ультраструктурним феноменом є 
потовщення базальної мембрани капілярів більшості паренхіматозних 
органів. При цьому різко погіршується трансендотеліальний обмін 
речовин, особливо у випадках, коли товщина базального шару 
перевищує товщину ендотелію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74659  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупка Ярослав Дмитрович, Кулинич Мирослава Богданівна, 

Сафарова Анна Таджидінівна  
 
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 "Бухгалтерський облік за видами економічної 

діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крупка Я. Д. Бухгалтерський облік за видами 

економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Ярослав Дмитрович 
Крупка, Мирослава Богданівна Кулинич, Анна Таджидінівна 
Сафарова. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 452 с. 

 
Анотація   

Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки ступеня бакалавра за напрямом "Облік і аудит" і 
призначено для формування системи знань студентів, які стосуються 
розуміння специфічних особливостей окремих видів економічної 
діяльності й можливості вибору оптимальної форми обліку на 
підприємствах конкретного галузевого спрямування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74660  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулинич Мирослава Богданівна  
 
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)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулинич М.Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Мирослава Богданівна Кулинич. - Луцьк : 
Вежа-Друк, 2014. - 416 с. 

 
Анотація   

Посібник допоможе студентам якісно підготуватися до аудиторних 
занять, опрацювати матеріал, що розглядається на лекціях, 
практичних і лабораторних заняттях, а також дасть можливість 
теоретично і практично освоювати дисципліну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74661  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулинич Мирослава Богданівна  
 
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 "Бухгалтерський облік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб.  / 
Мирослава Богданівна Кулинич. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 564 с. 

 
Анотація   

Цей предмет формує систему знань студентів щодо використання 
облікової інформації для складання звітності, проведення аналізу, 
аудиту, контролю, прийняття управлінських рішень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74662  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулинич Мирослава Богданівна, Сафарова Анна Таджидінівна  
 
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 "Бухгалтерський облік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулинич М.Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. 
для студентів вищ. навч. закл. / М.Б. Кулинич, А.Т. Сафарова. - Луцьк : 
Вежа-Друк, 2014. - 372 с. 

 
Анотація   

Посібник допоможе студентам якісно підготуватися до аудиторних 
занять, самостійно опрацювати матеріал, що розглядається на  
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лекціях, практичних і лабораторних заняттях, а також дати 
можливість теоретично і практично освоювати дисципліну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74663  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комський Марк Петрович, Дроздов Олексій Леонідович, Ідашкіна 
Наталія Георгіївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Лимфотропная терапия хронического травматического 
остеомиелита нижней челюсти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Комский М.П., Дроздов А.Л., Идашкина Н.Г. 
Лимфотропная терапия хронического травматического остеомиелита 
нижней челюсти. Издано в авторской редакции. - Днепропетровск : 
ЧМП "Экономика", 2017. - 264 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено обґрунтування нового напряму в 
лікуванні важких форм травматичного остеомієліту нижньої щелепи - 
лімфотропна терапія. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74664  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Велігура Антон Володимирович, Максимова Тетяна Семенівна, 
Радіонова Наталія Йосипівна, Лофиченко Олександр 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 "АНАЛИЗАТОР ПРИОРИТЕТНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вибору переважного стратегічного 
напрямку розвитку підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74665  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ЗАТРАТ НА 
ОСНОВІ ВИБОРУ ОБҐРУНТОВАНИХ БАЗ РОЗПОДІЛУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором запропонований порядок розподілу непрямих затрат для 
оцінки матеріально-виробничих запасів, тобто розподілу між готовою 
продукцією, незавершеним виробництвом і собівартістю продукції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74666  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герцик Віра Анатоліївна, Потупало Наталія Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА SWOT-
АНАЛИЗА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами запропонована удосконалена методика SWOT-аналізу, яка 
доповнена бальною оцінкою на етапі зіставлення сильних і слабких 
сторін підпрємства з можливостями і загрозами, що виникають у 
зовнішньому середовищі діяльності підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74667  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таликін Євген Анатолійович  
 
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)  Монографія "ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 
ФОРМА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню якісних характеристик, 
структурі цивілістичної процесуальної форми, виявленню її 
складових елементів, а також з'ясуванню способу зв'язку між ними. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74668  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутова Ірина Едуардівна, Кутовий Роман Валерійович   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 
письмовий твір практичного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-практичного характеру 
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
"ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять загальні теоретичні відомості, 
вимоги до оформлення і виконання колективного дослідницького 
проекту з дисципліни "Екологічне право". Методичні рекомендації 
розраховані на студентів вищих навчальних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74669  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олефір Вікторія Василівна  
 
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 для дітей "Цвіркунець вивчає гаму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74670  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко 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)  Методичні рекомендації "Формування громадянської компетентності 
учнів основної школи у процесі навчання фізики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються питання підготовки учнів основної школи до життя         
в демократичному суспільстві у контексті сучасних вимог до змісту 
шкільної освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74671  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінчук Олена Ігоревна  
 
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)  Синопсис проведення заходу "ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО 
КАРАОКЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74672  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширков Олександр Леонідович  
 
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 "MIUI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Це україномовний програмний комплекс із можливістю завантаження 
для смартфонів, планшетів, програвачів та інших електронних 
пристроїв. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74673  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Роман Федорович  
 
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 "Квартет" (поезія в 4-х частинах)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74674  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Андрій Андрійович, 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 "Пошук місцезнаходження об'єкту бази даних 
по координатам на основі ВІ-інтерфейсу QLIKVIEW"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує географічний пошук об'єктів за 
заданим значенням координат із визначенням найбільш точного їх 
положення на існуючих географічних картах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74675  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Ольга Василівна, Іванов Юрій Юрійович, Кривогубченко 
Сергій Григорович  

 
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 "Медіаплеер з можливістю завантаження, 
впорядкування та прослуховування музичних записів із заданої 
медіатеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт розроблений як клієнт-серверний додаток для 
завантаження, впорядкування та відтворення музичних файлів різних 
форматів із заданої медіатеки у глобальній мережі Інтернет або на 
жорсткому диску комп'ютера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74676  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Ольга Василівна, 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 "Емулятор роботи інтегральних елементів 
запам'ятовуючих пристроїв по типу трансфлюктора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує емуляцію роботи інтегральних запам'ятовуючих 
пристроїв за допомогою зміни значення вхідних даних та визначення 
закономірностей зміни вихідних даних, що дозволяє сформувати 
оптимальні режими роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74677  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Олексій Сергійович, 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 "Пошук даних та їх екстракція з XML-
документа на основі заданих моделей об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмний продукт виконує інформаційний пошук у заданому XML-
документі  та екстрагує необхідні користувачу дані. У результаті 
створюються об'єкти на основі заданих моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74678  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Олексій Сергійович, 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 "Підрахунок та відображення у вигляді 
діаграм кількості витраченого часу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена як статистичний додаток для збору 
персональних даних (час, витрачений певною людиною) та їх аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74679  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярий Володимир Володимирович, Кузнєцов Костянтин 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)  Стаття "Метод використання Інтернету в онлайн-режимі для 
інформаційного блокування алкогольної, наркотичної, ігрової, 
тютюнової залежностей та стресу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В Інтернеті в он-лайн режимі знаходяться відеокліпи з відповідним 
змістом за такою схемою: на початку відеоролик з інформацією про 
методику, її сутність, засіб застосування і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74680  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
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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 "Комп'ютерна програма СКАУ "Міська 
рада" модуль "Веб-сервіс "Електронні петиції" ("Веб-сервіс "ЕП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Веб-сервіс "Електронні петиції" - це дієвий засіб вивчення 
громадської думки та реагування на найактуальніші питання, які 
турбують жителів громад. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74681  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
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-комунікаційна система управління інвестиціями та 
інвестиційними проектами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТАЛ" 
("АІКСУІІП ІП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Інвестиційний портал" - це дієвий інструмент для залучення 
іноземних та вітчизняних інвестицій, поширення інформації про 
інвестиційний та економічний потенціал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74682  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
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 "Комп'ютерна програма СКАУ модуль 
"Автоматизована інформаційно-аналітична система "ЄДИНИЙ 
РЕЄСТР МЕШКАНЦІВ" ("Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "ЄРМ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Автоматизована інформаційно-аналітична система "ЄДИНИЙ 
РЕЄСТР МЕШКАНЦІВ" - міський інформаційний ресурс у вигляді 
сукупності баз даних, що містять персональну інформацію про 
громадян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74683  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божок Ігор Петрович  
 
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 "КНОПКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74684  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна, Шигонова Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір навчального 
характеру, похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вечорниці". Учбово-розвиваюча музична гра: 
комплексний підхід у формуванні ігрового апарату музикантів-почат-
ківців" ("Вечорниці")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник створено з метою організації піаністичних рухів у 
підготовчому класі фортепіанічного відділу. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74685  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет CapMan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації функцій, 
пов'язаних з підтримкою процесів управління на основі 
спроможностей, та надає основні функціональні можливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74686  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Богдан Сільвестрович, Федечко Юлія Володимирівна, 

Бережницька Галина Омелянівна  
 
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 "Персонаж Кольорик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74687  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любімова Ганна Юріївна, Аксьонов Сергій В'ячеславович, Пудов 

Віталій Анатолійович, Снарський Максим Андрійович, Любімов 
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 "Програмне забезпечення для тестування 

печатних плат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма, являє собою набір інструкцій, виражених у 
формі, придатній для обробки та зчитування програмно-технічними 
засобами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74688  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ігор Федорович, Ткаченко Федір Костянтинович, Ткаченко 
Костянтин Ігоревич, Мірошніченко Вікторія 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)  Науковий твір "Засади формування мікроструктури та механічних 
властивостей сплавів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено авторську інтерпретацію механізмів базових процесів в 
сплавах з наголосом на визначальній ролі в них дислокаційної 
субструктури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74689  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумкін Андрій 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 практичного характеру "Симулятор 
автомобільного блокуючого пристрою (блокіратора)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74690  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Андрій Андрійович, 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "РЕАЛІЗАЦІЯ НЕРЕКУРСИВНОГО 
ПАРАЛЕЛЬНОГО СОРТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ НА 
ОСНОВІ ВІ-ІНТЕРФЕЙСУ QLIKVIEW"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує нерекурсивне сортування фінансових 
даних із застосуванням двох або більше процесорів із передбаченим 
алгоритмом перемикання на пірамідальне сортування у випадку 
великої кількості схожих значень у масиві даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74691  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Андрій Андрійович, 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 "ПРОВЕДЕННЯ СКРІЗНОГО АНАЛІЗУ 
ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ НА БАЗІ АСОЦІАТИВНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ВІ-ІНТЕРФЕЙСУ QLIKVIEW"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує статистичну обробку даних реляційних баз даних 
та табличних документів шляхом застосування алгоритмів скрізного 
аналізу, розроблених на базі асоціативної моделі даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74692  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глущенко Андрій Андрійович, 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 "РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ОБРОБКА СТИЛІВ 
ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІ-ІНТЕРФЕЙСУ QLIKVIEW"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма виконує обробку, виявляє місцезнаходження та виконує 
розпізнавання стилів даних товарних одиниць в масивах інформації 
та базах даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74693  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Унитаз Гордиенко HORDY" 
("HORDY")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унітаз Гордієнко HORDY - це пристрій майбутнього. Він 
підлаштовується під ваш зріст і дозволяє без зусиль прийняти 
природну позу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74694  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таратута Тамара Василівна  
 
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 твір практичного характеру "Лунный календарь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74695  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Чернобай Олексій Олексійович  
 
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 "Сайт програми академічної мобільності 
студентів ВНТУ "Подвійний диплом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може використовуватися для отримання актуальної 
інформації щодо процесів академічної мобільності ВНТУ та 
автоматизованого документообігу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74696  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усенко Марія Костянтинівна  
 
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 "Поєднання швидкісного малювання 
на полотні та малюнку на людині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є концептуальним описом методики поєднання швидкісного 
малювання, боді-арту і хореографічного мистецтва в одному 
видовищному перформансі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74697  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Владислав Віталійович  
 
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 "Автономная теплица Гордиенко (АТГ)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автономна теплиця Гордієнко (АТГ) призначена, в першу чергу, для 
пустельних та засушливих земель. У зв'язку з тим, що в пустельних 
районах може бути відсутня необхідна інфраструктура, АТГ має повну 
або часткову автономію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74698  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульський Роман Михайлович  
 
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 "Основи філософії ХХІ століття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Суть викладеного в даній статті полягає в кардинально оновленій 
філософській концепції світобудови. В статті проведений детальний 
науковий аналіз достовірності основних положень марксистської 
діалектико-матеріалістичної філософії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74699  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотиш Володимир Вячеславович, Гуменюк Лариса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення регресійних залежностей" ("Регресія")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма написана в середовищі візуального проектування Delphi 
7.0, дозволяє користувачу виконати трудомісткі розрахунки 
коефіцієнтів рівняння лінійної регресії, побудувати графік лінійної 
залежності та порівняти його з вибіркою значень випадкових величин 
Х та У, отриманих експерементальним шляхом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74700  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір, музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Посібник для навчання грі на фортепіано піаністів-початківців у 

донотний період "Артист-піаніст"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета посібника - перетворення окремих вправ з засвоєння клавіатури 
фортепіано і окремих піаністичних прийомів гри. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74701  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатковський Артур 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 "BMK Logistics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою систему автоматизації для 
логістичних компаній, яка контролює всі внутрішні процеси 
підприємства, в якій реалізований функціонал для ведення 
електронного документообігу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74702  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубничий Григорій Анатолійович  
 
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 "Приватний навчальний заклад (Дитячий садок та 
початкова школа)" ("Приватний навчальний заклад на просп. 
Валерія Лобановського 4-а")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Приватний навчальний заклад (Дитячий садок та початкова школа), 
що розташований за адресою м. Київ, просп. Валерія Лобановського 4-А. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74703  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотиш Володимир Вячеславович, Гуменюк Лариса Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розробка математичної моделі на основі 
повного факторного експерименту" ("3 faktor")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою математичних методів оптимального планування 
експерименту можна отримати математичну модель процесу навіть 
при відсутності відомостей про його механізми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74704  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
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)  Музичний твір з текстом "Колядка "Святий вечір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74705  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
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 "Ти снишся мені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74706  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисак 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)  Монографія "Організаційно-економічні засади оцінки та 
ефективного використання персоналу підприємств харчової 
промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисак В. Ю. Організаційно-економічні засади оцінки 
та ефективного використання персоналу підприємств харчової 
промисловості : монографія / В. Ю. Лисак - Кам'янець-Подільський : 
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 
2013. - 188 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуто еволюцію розвитку концепцій та теорій 
управління персоналом в зарубіжній та вітчизняній економічній  
науці та парадигму управління персоналом в сучасних економічних 
умовах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74707  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчиста Ольга Вячеславівна, Месюра Володимир 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 "Інтелектуальний модуль планування шляху 

на основі мурашкового алгоритму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є реалізацією мурашкового алгоритму для планування 
шляху. Метод забезпечує швидкий пошук наближеного оптимального 
шляху від початкової вершини до цільової. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74708  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 
"Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури: 9 кл. 
Компетентнісний підхід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна мета видання - формування предметних і ключових 
компетентностей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74709  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Юлдашева Людмила Петрівна, 
Пітерська Олена Вячеславівна  

 
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 навчально-методичного характеру 
"Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури:  

                                                            7 кл. Компетентнісний підхід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна мета видання - формування предметних і ключових 
компетентностей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури. 
Компетентності визначені на підставі Рекомендацій Європейської 
Ради та Концепції Нової української школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74710  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Юлдашева Людмила 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)  Літературний письмовий твір навчально - методичного характеру 
"Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури: 8 кл. 
Компетентнісний підхід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна мета видання - формування предметних і ключових 
компетентностей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури.  
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Компетентності визначені на підставі Рекомендацій Європейської 
Ради та Концепції Нової української школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74711  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Орлова Ольга Василівна, Юлдашева 
Людмила Петрівна, Кушнірова Тетяна Віталіївна, Тарасова Наталія 
Іванівна  

 
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)  Хрестоматія "Зарубіжна література. 9 клас: посібник-хрестоматія для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику вміщено твори зарубіжних письменників XVIII-XX 
століть, а також дидактичні матеріали до них, що сприяють 
формуванню ключових і предметних компетентностей відповідно до 
Рекомендацій Європейської Ради та Концепції Нової української 
школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74712  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксана и Ольга Вольвач (псевдонім), Оксана и Ольга Вольвач 

(псевдонім)  
 
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)  Дитяча книга з ілюстраціями "Пушистые истории"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання для дітей. Що ж дає їм добру силу? Звичайно, любов: до 
природи, до сім'ї, до місця, де народився, до себе. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74713  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Денис Олексійович  
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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)  Збірка графічних зображень "Макети для створення векторних 
зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка призначена для створення векторів для подальшого 
використання на станках ЧПУ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74714  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожина Ганна Михайлівна, Коростій Володимир Іванович, 
Стрельнікова Ірина Миколаївна, Зеленська Катерина Олексіївна  

 
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 "Опитувальник для визначення ступеня стигматизації 
та самостигматизації хворих на епілепсію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник заповнюється пацієнтом. Результати розраховуються 
лікарем за допомогою ключа. Відповідно до розрахунків, лікар 
визначає рівень стигматизації хворого та заходи, необхідні для 
проведення дестигматизації та подальшої профілактики 
захворювання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74715  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, похідний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Правовий сектор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Схеми збагачення суддів, слідчих, прокурорів України за правління 
президента України Януковича В.Ф. на прикладі Житомирської обл. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74716  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теліженко Олеся Миколаївна  
 
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  "Вишита сорочка "Кензо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представляє вишиту сорочку з українським орнаментом, який 
вишито у техніці художньої гладі бавовняними нитками. Джерелом 
для створення вишивки слугувала стародавня вишивка періоду 
українського бароко. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74717  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діброва Юлія Олексіївна, Діброва Олексій Олексійович  
 
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 "МОЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До альбому увійшли такі музичні твори: "Моя", "Моє місто", 
"Живи", "Відлітай", "Берегами". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74718  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
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   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Грай же коханий, благаю... "Лісова пісня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Грай же коханий, благаю... "Лісова пісня" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74719  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Олексій Анатолійович  
 
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 "Антологія українських анекдотів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Автор цих анекдотів - народ" - стверджує Олексій Кононенко. Він не 
один рік збирав, упорядковував і супроводжував авторськими 
текстами ці веселі й сатиричні історії та примовки. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74720  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Констянтинович, Трибрат Костянтин 
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 "Adjustment of Lathe by Etalon-details" 
("ALED")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для налагодження токарних верстатів на заданий 
розмір за еталоном та оцінки точності їх налагодження. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74721  
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Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2018 КАТАЛОГ ЭКСКУРСИЙ 
БАНГКОК, ПАТТАЙЯ, о. ПХУК, о. САМУИ, о. ЧАНГ, ХУА ХИН, 
КРАБИ, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про культурно-історичні, розважальні, 
сімейні та інші екскурсійні програми, що проводяться для туристів у 
найпопулярніших регіонах Таїланду, а також доповнений статтями і 
таблицями з корисною інформацією. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74722  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2018 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 

ОСТРОВА ПХУКЕТ, САМУИ, ЧАНГ, САМЕД"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про готелі найпопулярніших курортів, що 
розташовані на островах Таїланду, а також доповнений статтями і 
таблицями з корисною інформацією. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74723  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2018 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 

ЭКЗОТИКА ОСТРОВА ПХИ ПХИ, ОСТРОВА ВОКРУГ ПХУКЕТА,  
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                                                            ПХАНГ НГА, ОСТРОВА ЛАНТА, о. ЛИПЕ, о. ПХАНГАН, о. ТАО,          
о. КУД, НАКХОНРАТЧАСИМА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про готелі найбільш екзотичних регіонів 
для відпочинку в Таїланді, а також доповнений  статтями і таблицями 
з корисною інформацією. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74724  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2018 ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 
БАНГКОК, ПАТТАЙЯ, о. ПХУКЕТ, ХУА ХИН, о. ЧАНГ, о. САМУИ, 
РАЙОНГ, КРАБИ, КХАО ЛАК, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог присвячений діловому туризму в Таїланді, містить відомості 
про 97 готелів, які рекомендовані для проведення конференцій та 
інших заходів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74725  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2018 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОТДЫХ 
БАНГКОК, о. ПХУКЕТ, ОСТРОВА ВОКРУГ ПХУКЕТА, о. САМУИ, 
о. ПХАНГАН, ХУА ХИН, КРАБИ, ОСТРОВА ЛАНТА, ПХАНГ НГА, 
о. КУД, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог присвячений ексклюзивному туризму в Таїланді, містить 
відомості про 49 готелів преміум-класу, а  також доповнений статтями 
і таблицями з корисною інформацією. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74726  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2018 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 

МАТЕРИК БАНГКОК, ПАТТАЙЯ, РАЙОНГ, ТРАТ, ХУА ХИН, 
КРАБИ, КХАО ЛАК, ТРАНГ, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про готелі найпопулярніших міст і регіонів, 
що розташовані на материковій частині Таїланду, а також 
доповнений статтями і таблицями з корисною інформацією. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74727  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій 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 "Кораблі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74728  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій 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 "Lovers"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74729  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (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 "Журавлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74730  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сливінський Олексій Анатолійович, Бісик Сергій 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)  Науковий твір "Технологічний регламент щодо зварювання катаних 
сталей високої твердості при виготовленні броньових протикульових 
складальних одиниць для військових гусеничних та колісних машин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологічний регламент, який містить рекомендації з вибору та 
застосування зварювальних матеріалів, технологічного обладнання, 
підготовки складальних одиниць до зварювання, призначення 
параметрів режиму механізованого зварювання плавким електродом 
у захисному газі, техніки виконання зварних швів, методів контролю 
та виправлення дефектів складальних одиниць машин спеціального 
призначення з протикульовим бронюванням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74731  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломатін Олександр Володимирович  
 
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 "WinWinLove. BOOK#1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В своїй книзі автор докладно описує і досліджує почуття кохання, 
наводить формулу кохання, автором і розробником якої він є. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74732  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Юлдашева Людмила 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)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 
"Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури:  

                                                             6 кл. Компетентнісний підхід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна мета видання - формування предметних і ключових 
компетентностей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури. 
Компетентності визначені на підставі Рекомендацій Європейської 
Ради та Концепції Нової української школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74733  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Юлдашева Людмила 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)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 
"Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури: 5 кл. 
Компетентнісний підхід"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна мета видання - формування предметних і ключових 
компетентностей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури. 
Компетентності визначені на підставі Рекомендацій Європейської 
Ради та Концепції Нової української школи. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74734  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репко Нонна Петрівна  
 
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)  Книга "Малюнкова книга про мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга містить цікаву систему завдань (малюнків) для розвитку 
емоційного інтелекту дитини, а також для розвитку уваги, пам'яті, 
мислення та уяви. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74735  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Оксана Миколаївна, Чабан Галина Вікторівна, Тірбах 
Леся Віталіївна  

 
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 "До питання аналізу господарських систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паламарчук О.М., Чабан Г.В., Тірбах Л.В.                    
До питання аналізу господарських систем // Актуальні Проблеми 
Економіки : науковий економічний журнал. - 2016. - Вип. 5 (179). - 

                                                            С. 360-369. 
 
Анотація   

У статті розглянуто питання практичного застосування методики 
модельного аналізу господарських систем засобами економетрики і 
балансового методу.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74736  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Михайлівна, Макарчук Інна Миколаївна, 
Євтушенко Наталія 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)  Наукова стаття "The debt component of financial safety of Ukraine in 
the situation of crisis events in the economy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яременко Л.М., Макарчук І.М., Євтушенко Н.М.   
The debt component of financial safety of Ukraine in the situation of crisis 
events in the economy // Науковий вісник Полісся. -  2017. -  № 2(10).  

                                                           ч. 1. - С. 120-126. 
 
Анотація   

У статті досліджено основні аспекти боргового складника фінансової 
безпеки держави. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74737  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Перчук Оксана Валентинівна, 
Виноградня Віта Михайлівна  

 
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 "Основні проблеми фінансової безпеки України в 
умовах кризових явищ в економіці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макарчук І.М., Перчук О.В., Виноградня В.М. 
Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових 
явищ в економіці // Економічний вісник університету. Випуск 30/1 - 
2016. - С. 189-196. 

 
Анотація   

У статті розглянуто суть і основні складові фінансової безпеки 
держави, проаналізовано показники та сучасний стан фінансової 
безпеки України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74738  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Перчук Оксана Валентинівна, 

Виноградня Віта Михайлівна  
 
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 "Проблеми реформування податкової системи 

України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макарчук І.М., Перчук О.В., Виноградня В.М. 
Проблеми реформування податкової системи України // Економічний 
вісник університету. Випуск 31/1. - 2016. - С. 262-271. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сучасний стан і негативні риси наявної 
податкової системи України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74739  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Перчук Оксана Валентинівна, 

Виноградня Віта Михайлівна  
 
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 "Основні проблеми фінансової безпеки України в 

умовах кризових явищ в економіці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макарчук І.М., Перчук О.В., Виноградня В.М. 

Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових 
явищ в економіці // Економічний вісник університету. Випуск 30/1. - 
2016. - С. 189-196. 

 
Анотація   

У статті розглянуто суть і основні складові фінансової безпеки 
держави, проаналізовано показники та сучасний стан фінансової 
безпеки України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74740  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Віталіна Валеріївна, Пучко Анна Олександрівна, Царук 

Анна 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)  Наукова стаття "Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів 

України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малишко В.В., Пучко А.О., Царук А.Ю.                 
Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів України // 
Економічний вісник університету. Випуск 33/1. - 2017. - С. 354-361. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано доходи та видатки державного та місцевих 
бюджетів України, міжбюджетні трансферти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74741  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Віталіна Валеріївна, Пучко Анна Олександрівна, Царук 

Анна 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)  Наукова стаття "Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малишко В.В., Пучко А.О., Царук А.Ю.                 

Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів України // 
Економічний вісник університету. Випуск 33/1. - 2017. - С. 354-361. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано доходи та видатки державного та місцевих 
бюджетів України, міжбюджетні трансферти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74742  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Михайлівна, Макарчук Інна Миколаївна, 
Євтушенко 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)  Наукова стаття "The debt component of financial safety of Ukraine in 
the situation of crisis events in the economy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яременко Л.М., Макарчук І.М., Євтушенко Н.М.   
The debt component of financial safety of Ukraine in the situation of crisis 
events in the economy // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 2(10). - 

                                                            С. 120-126. 
 
Анотація   

У статті досліджено основні аспекти боргового складника фінансової 
безпеки держави. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74743  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Віталіна Валеріївна, Пучко Анна Олександрівна, Царук 
Анна Юріївна  
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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)  Наукова стаття "Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малишко В.В., Пучко А.О., Царук А.Ю.                  
Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів України // 
Економічний вісник університету. Випуск 33/1. - 2017. - С. 354-361. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано доходи та видатки державного та місцевих 
бюджетів України, міжбюджетні трансферти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74744  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Перчук Оксана Валентинівна, 
Виноградня Віта Михайлівна  

 
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 "Проблеми реформування податкової системи 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макарчук І.М., Перчук О.В., Виноградня В.М. 
Проблеми реформування податкової системи України // Економічний 
вісник університету. Випуск 31/1. - 2016. - С. 262-271. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сучасний стан і негативні риси наявної 
податкової системи України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74745  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Наталія Миколаївна, Пучко Анна Олександрівна, Царук 
Анна 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)  Наукова стаття "Розвиток недержавного пенсійного страхування в 
Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Євтушенко Н.М., Пучко А.О., Царук А.Ю. Розвиток 
недержавного пенсійного страхування в Україні // Економічний 
вісник університету. Випуск 31/1. - 2016. - С. 219-229. 

 
Анотація   

У статті розглянуто проблеми становлення недержавного пенсійного 
забезпечення та функціонування недержавних пенсійних фондів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74746  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Наталія Миколаївна, Пучко Анна Олександрівна, Царук 

Анна 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)  Наукова стаття "Розвиток недержавного пенсійного страхування в 

Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Євтушенко Н.М., Пучко А.О., Царук А.Ю.        

Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні // 
Економічний вісник університету. Випуск 31/1. - 2016. -  С. 219-229. 

 
Анотація   

У статті розглянуто проблеми становлення недержавного пенсійного 
забезпечення та функціонування недержавних пенсійних фондів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74747  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
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 "Всередині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74748  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Віталіна Валеріївна, Яременко Людмила Михайлівна  
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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)  Наукова стаття "Світові рейтинги університетів на глобальному 
ринку освітніх послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малишко В.В., Яременко Л.М. Світові рейтинги 
університетів на глобальному ринку освітніх послуг // Економічний 
вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 31/1. - С. 7-15. 

 
Анотація   

У статті охарактерезовано основні світові рейтинги університетів на 
глобальному ринку освітніх послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74749  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіновий Геннадій Геннадійович, Баранов Євген Юрійович, Каляпін 
Михайло Дмитрович, Пасько Вадим Ігоревич, Шевцов Віктор 
Іванович, Баранова Анна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"  
                                                           ім. М.К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "IBS demonstration mission 
definition with Ukrainian launchers"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Приведені характеристики ракет-носіїв, характеристики їх верхніх 
ступенів та оцінка можливості та доцільності відведення їх у щільні 
шари атмосфери. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74750  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіновий Геннадій Геннадійович, Баранов Євген Юрійович, Каляпін 
Михайло Дмитрович, Пасько Вадим Ігоревич, Шевцов Віктор 
Іванович, Баранова Анна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    
ім. М.К. Янгеля" 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Target upper stage definition for 
demo mission"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт включає характеристики початкових умов старту ракет-носіїв 
"Циклон-4", "Дніпро" та "Зеніт-2SLB", схеми та циклограми їх 
польоту за ступенями, траси польоту та райони падіння частин, що 
відокремлюються, аналіз дінаміки відділення корисного 
навантеження. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74751  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Владислав Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Зображення герба Державного університету 
інфраструктури та технологій (ДУІТ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено зображення герба Державного університету 
інфраструктури та технологій (ДУІТ). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74752  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Перчук Оксана Валентинівна, 
Виноградня Віта Михайлівна  

 
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 "Основні проблеми фінансової безпеки України в 
умовах кризових явищ в економіці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макарчук І.М., Перчук О.В., Виноградня В.М. 
Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових 
явищ в економіці // Економічний вісник університету. Випуск 30/1. - 
2016. - С. 189-196. 
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Анотація   
У статті розглянуто суть і основні складові фінансової безпеки 
держави, проаналізовано показники та сучасний стан фінансової 
безпеки України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74753  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Перчук Оксана Валентинівна, 
Виноградня Віта Михайлівна  

 
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 "Проблеми реформування податкової системи 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макарчук І.М., Перчук О.В., Виноградня В.М. 
Проблеми реформування податкової системи України // Економічний 
вісник університету. Випуск 31/1. - 2016. - С. 262-271. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сучасний стан і негативні риси наявної 
податкової системи України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74754  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережний Олександр Валерійович, Жовклий Владислав Юрійович, 

Любіч Віталій Борисович, Петренко Володимир Петрович, Рубан 
Сергій Олександрович, Чеманов Дмитро Олександрович, Якущенко 
Володимир Олександрович, Янченко Вадим Миколайович, Яременко 
Наталія Сергіївна  

 
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 "Інформаційна система "DEMOS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою забезпечення паспортного обліку 
населення, що проживає на території, закріпленій за організаціями та 
установами, що мають житловий фонд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74755  
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Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Оксана Миколаївна, Чабан Галина Вікторівна, Тірбах 
Леся Віталіївна  

 
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 "До питань аналізу господарських систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паламарчук О.М., Чабан Г.В., Тірбах Л.В.  
                                                            До питань аналізу господарських систем // Актуальні проблеми 

економіки : науковий економічний журнал. - 2016. - Вип. 5 (179). - С. 360-369. 
 
Анотація   

У статті розглянуто питання практичного застосування методики 
модельного аналізу господарських систем засобами економетрики і 
балансового методу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74756  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Оксана Миколаївна, Чабан Галина Вікторівна, Тірбах 
Леся Віталіївна  

 
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 "До питань аналізу господарських систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паламарчук О.М., Чабан Г.В., Тірбах Л.В.                    
До питань аналізу господарських систем // Актуальні проблеми 
економіки : науковий економічний журнал. - 2016. - Вип. 5 (179). -                
С. 360-369. 

 
Анотація   

У статті розглянуто питання практичного застосування методики 
модельного аналізу господарських систем засобами економетрики і 
балансового методу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74757  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Віталіна Валеріївна, Яременко Людмила Михайлівна  
 
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)  Наукова стаття "Світові рейтинги університетів на глобальному 
ринку освітніх послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малишко В.В., Яременко Л.М. Світові рейтинги 
університетів на глобальному ринку освітніх послуг // Економічний 
вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 31/1. - С. 7-15. 

 
Анотація   

У статті охарактеризовано основні світові рейтинги університетів на 
глобальному ринку освітніх послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74758  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотников Олег Віталійович, Чигір Роман Леонідович  
 
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 "Катин Эхолёт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою перший (дебютний) альбом музичного колективу 
"БУДУ", який складається із чотирнадцяти музичних композицій у 
стилі джаз-рок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74759  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ласінська Тетяна Анатоліївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

"Переклад хронологічно маркованої лексики англійської мови 
українською"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглядаються основні завдання перекладу хронологічно 
маркованої лексики та їх практичні вирішення перекладачами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74760  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєв Павло Володимирович, 

Жабєєв Володимир 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 "Здоров'я-збереження як елемент цілісного соціально-

освітнього середовища навчального закладу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дитяча пісочниця - розширення функціональних можливостей та 
підвищення рівня інфекційного захисту користувачів; пристрої для 
навчання відпочинку, оздоровлення, рекреації з індивідуальним 
регулюванням впливів кліматичних факторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74761  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Наталія Миколаївна, Пучко Анна Олександрівна, Царук 
Анна 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)  Наукова стаття "Розвиток недержавного пенсійного страхування в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Євтушенко Н.М., Пучко А.О., Царук А.Ю. Розвиток 
недержавного пенсійного страхування в Україні // Економічний 
вісник університету. Випуск 31/1. - 2016. - С. 219-229. 

 
Анотація   

У статті розглянуто проблеми становлення недержавного пенсійного 
забезпечення та функціонування недержавних пенсійних фондів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74762  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тірбах Леся Віталіївна, Чабан Вікторія Віталіївна  
 
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 "Теоретичні засади аудиту операційної діяльності 
підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тірбах Л.В., Чабан В.В. Теоретичні засади аудиту 
операційної діяльності підприємств торгівлі // Економічний вісник 
університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
Переяслав-Хмельницький, 2017. - Вип. 32/1. - С. 112-118. 

 
Анотація   

В статті систематизовано фактори, що впливають на сутність і зміст 
аудиту операційної діяльності підприємств торгівлі. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74763  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Михайлівна, Макарчук Інна Миколаївна, 
Євтушенко 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)  Наукова стаття "The debt component of financial safety of Ukraine in 
the situation of crisis events in the economy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яременко Л.М., Макарчук І.М., Євтушенко Н.М.       
The debt component of financial safety of Ukraine in the situation of crisis 
events in the economy // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 2(10), ч. 1. - 
С. 120-126. 

 
Анотація   

У статті досліджено основні аспекти боргового складника фінансової 
безпеки держави. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74764  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхеєнко Максим Володимирович (FAN FOX)  
 
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 з ілюстраціями "FAN FOX"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

313 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74765  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Ігор Юрійович, Ковальська Валентина Володимирівна  
 
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 "IQ-Реєстр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це інтегрована система для здійснення верифікації та моніторингу 
достовірності інформації, поданої фізичними особами для 
нарахування та отримання матеріального забезпечення та інших 
виплат, що здійснюються за рахунок коштів фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, та 
призначена для використання в корпоративній мережі та 
фінансування таких витрат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74766  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладиборода Наталія Пилипівна, Лінова Наталія Анатоліївна  
 
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 "IQ-Звіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це інтегрована система, що забезпечує виконання положень Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне страхування" та  
дотримання єдиних принципів, методів, процедур при відображенні 
операцій в обліку, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні" та національних положень 
бухгалтерського обліку в державному секторі, що призначена для 
використання в корпоративній мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74767  
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Дата реєстрації авторського права  15.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барсукова Олена Анатоліївна, Божко Людмила Юхимівна, 
Боровська Галина Олександрівна, Волошина Олена Вікторівна, 
Вольвач Оксана Василівна, Галич Єлизавета Анатоліївна, Єрмоленко 
Наталія Сергіївна, Жигайло Олена Леонідівна, Ільїна Валентина 
Григорівна, Катеруша Галина Павлівна, Катеруша Олена 
Володимирівна, Костюкєвич Тетяна Костянтинівна, Куришина 
Вікторія Юріївна, Лобода Наталія Степанівна, Ляшенко Галина 
Віталіївна, Мажура Світлана Миколаївна, Недострелова Лариса 
Василівна, Польовий Анатолій Миколайович, Сафранов Тамерлан 
Абісалович, Свидерська Світлана Михайлівна, Семенова Інна 
Георгіївна, Степаненко Сергій Миколайович, Толмачова Алла 
Вікторівна, Хоменко Інна Анатоліївна, Хохлов Валерій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка 
кліматичних ризиків для галузей економіки України в умовах 
глобальних змін клімату. Економічна оцінка збитків від очікуваних 
змін клімату в галузях народного господарства України (заключний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Отримана кількісна оцінка ризиків від регіональних змін клімату за 
кліматичними сценаріями RCP4.5 та RCP8.5 на період 2020-2050 рр. 
для галузей сільського, водного, житлово-комунального господарств, 
енергетичної галузі та здоров'я людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74768  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояринцев Євген Львович, Гарькавенко Євгенія Олександрівна, 
Гопцій Марина Володимирівна, Гопченко Євген Дмитрович, Кічук 
Наталія Сергіївна, Мирза Катерина Леонідівна, Овчарук Валерія 
Анатоліївна, Романчук Марина Євгенівна, Семенова Інна Георгіївна, 
Сербова Зінаїда Федорівна, Тодорова Олена Іванівна, Траскова Аліна 
Василівна, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Шаменкова Ольга 
Ігорівна, Швець Наталія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Моделювання 
екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території 
гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату 
(заключний)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена науково-методична база по розрахунках характеристик 
паводкового стоку річок гірських регіонів України, яка ґрунтується 
на сучасних наукових досягненнях в області теоретичної і прикладної 
гідрології, які не мають аналогів в інших країних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74769  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Олеся Едуардівна  
 
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 "Особливості світобачення носія арґо та ціннісно-
семантична дискретизація дійсності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються проблеми особливості світобачення носія арґо, 
його оцінний вияв. Це допомагає проаналізувати ціннісно-семантичний 
вияв арґотичної картини світу. Розглянути внутрішні механізми 
утворення арґоодиниць та простежити їхнє співвідношення із 
загальнонаціональною картиною світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74770  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2017  
 
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 "Реєстр територіальної громади" ("РТГ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74771  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мотуз Ірина Іванівна, Циркалюк Вадим Володимирович  
 
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 "IQ-Реабілітація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74772  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Оксана Вікторівна, Ксендзук Валентина Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Methodical maintenance of accounting for transactions with 
instruments and objects of hedging"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті сформовано методичне забезпечення облікового 
відображення операцій хеджування на рівні, необхідному для 
прийняття управлінських рішень, з метою ефективного планування, 
аналізу, контролю діяльності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74773  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охотнікова Олена Миколаївна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"Робоча навчальна програма та навчально-методичні матеріали з 
дисципліни "Митне право" для бакалаврів (спеціалізація 
"Правознавство")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Дисципліна орієнтована  сформувати і розвинути знання правового 
регулювання митною справою в Україні та формування необхідних 
навичок та вмінь користуватися нормативною базою при вирішенні 
питань, пов'язаних із діяльністю митних органів та установ в світлі 
євроінтеграційних процесів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74774  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана 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)  Літературний твір "Алгоритм відбору спортсменів та орієнтації їх 
підготовки в багаторічному процесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений алгоритм відбору спортсменів та орієнтації їх підготовки 
в багаторічному процесі. Містить рівні відбору та орієнтації, основні 
положення та принципи формування системи багатоступеневого 
відбору та орієнтації, організацію відбору та орієнтації, критерії 
відбору, напрямки орієнтації підготовки спортсменів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74775  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Олександр Васильович, Стелюк Антон Олегович, 
Буткевич Олександр Федотович, Рибіна Оксана Борисівна, 
Чижевський Володимир Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки 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 "Комп'ютерна програма для ідентифікації 
мод низькочастотних коливань параметрів режиму енергосистеми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для ідентифікації мод 
низькочастотних коливань параметрів режиму енергосистеми. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74776  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стелюк Антон Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 
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 моделювання 
пристроїв автоматичного частотного розвантаження з урахуванням 
швидкості зміни частоти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для моделювання пристроїв 
автоматичного частотного розвантаження з урахуванням швидкості 
зміни частоти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74777  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Світлана Тимофіївна, Перчук Оксана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Assessing the 
level of organizational and economic system of suburban countryside 
development"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слюсар С.Т., Перчук О.В. Assessing the level of 
organizational and economic system of suburban countryside development // 
Науковий журнал "Молодий вчений". - 2017. - № 7(47). - С. 477-480. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74778  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлина Світла, Бабуся Раюня (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)  П'єса "Хто найголовніший у борщі?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'єса для дитячого театру. Весела оповідь про цікаву історію, що 
відбулася восени на покинутому городі та потім розгорталася у 
коморі. Про те, що було найголовнішим у житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74779  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Світлана Тимофіївна, Перчук Оксана 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)  Наукова стаття "Assessing the level of organizational and economic 
system of suburban countryside development"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слюсар С.Т., Перчук О.В. Assessing the level of 
organizational and economic system of suburban countryside development // 
Науковий журнал "Молодий вчений". - 2017. - № 7(47). - С. 477-480. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74780  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна, Новічіхін Олександр 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)  Практичний посібник "Тромбоэмболия легочной артерии: 
диагностические возможности рентгенографии и компьютерной 
томографии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильева Л.И., Новичихин А.В. Тромбоэмболия 
легочной артерии: диагностические возможности рентгенографии и 
компьютерной томографии. Практическое руководство в схемах и 
таблицах. - Днепр : Герда, 2017. - 208 с. 

 
Анотація   

У посібнику представлена новітня інформація з діагностичних 
можливостей  методів дослідження тромбоемболії легеневої артерії і 
наведені випадки з клінічної практики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74781  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса 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)  Кишеньковий довідник "Тромбоэмболия легочной артерии: 
диагностические возможности электрокардиографии и 
эхокардиографии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильева Л.И. Тромбоэмболия легочной артерии: 
диагностические возможности электрокардиографии и 
эхокардиографии. Карманный справочник в схемах и таблицах. - 
Днепр : Герда, 2016. -  52 с. 

 
Анотація   

У довіднику систематизована і компактно представлена новітня 
інформація з діагностичних можливостей цих методів дослідження. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74782  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарь Марина Юріївна (Melissa)  
 
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 "Нові грані"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ми самі створюємо своє життя. Потрібно завжди вірити в себе і свої 
сили, довіряти своїм відчуттям, цінувати і берегти щирість, дорогих 
людей, адже життя одне, дорога одна. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74783  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єва Ващенковська (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

321 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір (дитяча література) "Невідомськ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головні герої твору - дівчинка Аврора та її названі брати, старший -
Ярема, і менший - Андрійко, втративши опікуна, яка колись взяла їх з 
дитячих будинків, втекли від соціальної смути в мандри. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74784  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Олександр Васильович, Стелюк Антон Олегович, 

Буткевич Олександр Федотович, Рибіна Оксана Борисівна, Єлізаров 
Ігор Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут електродинаміки 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 "Комп'ютерна програма для керування 

процесами ідентифікації мод низькочастотних коливань параметрів 
режиму енергосистеми та візуалізації одержаних результатів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для керування процесами 
ідентифікації мод низькочастотних коливань параметрів режиму 
енергосистеми та візуалізації одержаних ркзультатів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74785  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса 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)  Методичний посібник "Заболевания сердца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильева Л.И. Заболевание сердца : Краткое 

руководство / Под ред. Г.В. Дзяка. - К. : Четверта хвиля, 2003. - 208 с. 
 
Анотація   

У посібнику, з позиції сьогоднішнього дня систематизовані і 
представлені у вигляді коротких і наочних таблиць класифікації, 
критерії діагностики та принципи лікування захворювань серця і 
хронічної серцевої недостатності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74786  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса 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)  Методичний посібник "Некоронарогенные заболевания сердца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильева Л.И. Некоронарогенные заболевания 
сердца. Методическое пособие под редакцией академика  

                                                           АМН Украины Г.В. Дзяка. Днепропетровск, 2000. - 140 с. 
 
Анотація   

В даному посібнику зроблена спроба з позиції сьогоднішнього дня 
уявити класифікації, критерії діагностики та принципи лікування 
некоронарогенних захворювань серця. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74787  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перчук Оксана 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)  Наукова стаття "Показники фінансових результатів підприємства у 
системі фінансової звітності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перчук О.В. Показники фінансових результатів 
підприємства у системі фінансової звітності // Економічний вісник 
університету. - 2016 . - № 31/1. - С. 91-99. 

 
Анотація   

У статті досліджено вимоги до закриття інформації про фінансові 
результати діяльності суб'єктів господарювання у вітчизняних і 
міжнародних стандартах фінансової звітності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74788  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Світлана Тимофіївна  
 
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 "Проблеми становлення та розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слюсар С.Т. Проблеми становлення та розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні // 
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету. - 2016. - № 3(41). - С. 134-139. 

 
Анотація   

Досліджено  специфіку правового регулювання відносин, що 
виникають у зв'язку з діяльністю сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Запропоновано розвиток обслуговуючої 
кооперації як один із стратегічних напрямів розвитку сільських 
територій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74789  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
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 "Дизайни схем вишивки 
Олени Перкій" ("Дизайни вишивки Олени Перкій")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені візерунки вишивки. В оригіналі представлені як ручна  
або машинна вишивка хрестиком на тканині або кольоровий друк          
на тканині чи інших матеріалах, або друк на папері у вигляді 
схематичних позначень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74790  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюкевич Віктор Митрофанович  
 
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 "Контроль над видами та компонентами тренувальної роботи 
в командних ігрових видах спорту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена система контролю тренувальної роботи в командних 
ігрових видах спорту здійснюється з урахуванням координаційної 
складності виконуваних вправ під час тренувань, визначення 
величини та спрямованості навантажень, розподілу засобів 
підготовки протягом окремих тренувань та мікроциклів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74791  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кишеньковий довідник "Тромбоэмболия легочной артерии: 
алгоритмы диагностики и лечения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильева Л.И. Тромбоэмболия легочной артерии: 
алгоритмы диагностики и лечения. Карманный справочник в схемах 
и таблицах. - Днепр : Герда, 2016.  - 52 с. 

 
Анотація   

Інформація з проблеми боротьби з розповсюдженням і загрозою 
життю серцево-судинних захворювань, до яких належать тромбоз 
глибоких вен і тромбоемболія легеневої артерії, представлена у 
вигляді схем і таблиць, які висвітлюють стандартизовані і нові 
алгоритми прийняття рішень з діагностики та лікування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74792  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна, Новічіхін Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кишеньковий довідник "Тромбоэмболия легочной артерии: 
диагностические возможности основных методов визуализации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильева Л.И., Новичихин А.В. Тромбоэмболия 
легочной артерии: диагностические возможности основных методов 
визуализации. Карманный справочник в схемах и таблицах. - Днепр: 
Герда, 2017. - 72 с. 
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Анотація   
Успішна боротьба з поширенням і загрозливими для життя серцево-
судинними захворюваннями, до числа яких належить тромбоемболія 
легеневої артерії, неможлива без ефективного використання основних 
методів візуалізації, таких як двовимірна і доплерівська ехокардіографія, 
рентгенографія органів грудної клітки в ангіорежимі і селективна 
контрастна ангіопульмонографія. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74793  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна, Дзяк Георгій 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)  Методичний посібник "Артериальная гипертензия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артериальная гипертензия. Современные 
представления о патогенезе и лечении. Таблицы и схемы. / Дзяк Г.В., 
Васильева Л.И. - Днепропетровск, 1998. - 151 с. 

 
Анотація   

На підставі публікацій світової літератури за останні 5 років 
викладені сучасні уявлення про патогенез і лікування артеріальної 
гіпертензії у вигляді схем і таблиць. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74794  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна, Дзяк Георгій Вікторович, Ханюков 
Олексій 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)  Методичний посібник "Артериальная гипертензия. Принципы и 
тактика лечения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артериальная гипертензия. Принципы и тактика 
лечения. Методическое пособие в таблицах и схемах. / Дзяк Г.В., 
Васильева Л.И., Ханюков А.А. - Днепропетровск, 2000. - 52 с. 

 
Анотація   

Методичний посібник продовжує розгляд теми лікування 
артеріальної гіпертензії у вигляді схем і таблиць. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74795  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
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 (третя частина)" ("Схеми для 
вишивання Олени Перкій (третя частина)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені 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 на папері у вигляді схематичних позначень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74796  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
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)  Збірка фортепіанних творів "Щоденник 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74797  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокімов Володимир Анатолійович, Іванов Геннадій 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 "Платформа алгоритмічного моделювання 

для учасників ринку електричної енергії "Equant Cloud" ("Equant Cloud")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є банком даних та механізмом моделювання та 
математичного аналізу фінансових наслідків діяльності учасників як 
існуючого оптового ринку електроенергії, так і майбутнього 
лібералізованого ринку електричної енергії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74798  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса Іванівна, Дзяк Георгій Вікторович, Дриновець 

Йожи, Ханюков Олексій 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)  Методичний посібник "Недостаточность кровообращения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Недостаточность кровообращения. Методическое 

пособие в таблицах и схемах. / Дзяк Г.В., Дрыновец Й., Васильева Л.И., 
Ханюков А.А. - Днепропетровск. - 1999. - 270 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено сучасні уявлення про механізми виникнення/ 
прогресування, можливості діагностики і способи корекції 
недостатності кровообігу у вигляді схем і таблиць. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74799  
 
Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Світлана Тимофіївна  
 
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 "Прогнозування організаційно-економічного 

розвитку сільських територій приміської зони Київського регіону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слюсар С.Т. Прогнозування організаційно-економіч-
ного розвитку сільських територій приміської зони Київського 
регіону // Вісник Одеського національного університету.                     
Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 6. - С. 163-167. 

 
Анотація   

Досліджено форми та принципи сумарного динамічного портрета 
соціально-економічної системи. Запропонована процедура формування 
сумарного динамічного портрета соціально-економічної системи 
сільських територій приміської зони. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74800  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перчук Оксана 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)  Наукова стаття "Удосконалення обліку доходів та видатків органів 
державного сектору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перчук О.В. Удосконалення обліку доходів та 
видатків органів державного сектору // Економічний вісник 
університету. - 2017. - № 33/2. - С. 206-213. 

 
Анотація   

У статті подана характеристика установ державного сектору 
економіки та їх класифікація, проаналізовано особливості визначення 
та класифікації доходів та видатків державного сектору, наведена 
методика їх бухгалтерського обліку у рамках порівняння 
вітчизняного та міжнародного досвіду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74801  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ірина Михайлівна, Закладна Наталія 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)  Наукова стаття "Оцінка стану здоров'я дорослого населення зони 
спостереження Запорізької атомної електростанції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хоменко І.М., Закладна Н.В. Оцінка стану здоров'я 
дорослого населення зони спостереження Запорізької атомної 
електростанції // Journal of Education, Health and Sport - 2016. - № 6 (2). - 
С. 77-86. 

 
 
Анотація   

Експлуатація АЕС супроводжується як специфічним радіаційним, так 
і нерадіаційним впливом на навколишнє середовище. Тому вивчення 
їх впливу на здоров'я жителів прилеглих територій є актуальним. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74802  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
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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, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій багатосерійного фільму "Мертві сорому не мають" 
("Військовий доктор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Леонід Грибович, який готувався стати лікарем і був поза політикою, 
через збіг обставин стає лікарем в українській дивізії "Галичина" і 
проходить з нею шлях від початку її формування до її кінця. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74803  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корецька Ірина Львівна, Зінченко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Рекомендації щодо використання профілограм 
для оцінювання якості виробу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розрахунку комплексного критерію якості складається з 
двох етепів: І етап - визначення показників якості, складання 
дегустаційних листів та оцінювання виробів; ІІ етап - розрахунок 
загальних показників якості.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74804  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
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 предметів одягу 
"MARILYN" ("Дизайн "MARILYN")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою художнє поєднання зображення обличчя жінки зі 
світлим волоссям та заплющеними очима на фоні різнокольорових 
барв. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74805  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
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 предметів одягу "AMULET" 
("Дизайн "AMULET")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою авторське зображення художнього поєднання квітів 
та геометричної фігури невизначеної форми, обрамленої колом та 
розміщеної посередині композиції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74806  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
 
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 предметів одягу 
"WOLVERINE"  ("Дизайн "WOLVERINE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою художнє поєднання зображення істоти в масці, 
зображеної на фоні силуету міста. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74807  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099)  
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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 "Дизайн предметів одягу 
"SPIDERMAN" ("Дизайн "SPIDERMAN")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою художнє поєднання зображення істоти, зображеної 
на фоні силуету міста та автомобіля. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74808  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
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, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Заповіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія хлопця Степана, який аби зберегти за собою право 
власності на квартиру, в якій проживає, змушений летіти на Кубу, 
щоб виконати заповіт свого дідуся, що нещодавно помер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74809  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєв Олексій Михайлович  
 
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 "Белая глина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку із двох, виконаних індивідуальним художнім 
прийомом, переважно контурними лініями, жанрових малюнків  
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людської сім'ї - замилуваних, усміхнених - чоловіка, вагітної жінки та 
їх дитини у кепці з козирком. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74810  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Локайчук Валерій Федорович, Дроган Оксана Степанівна, Петрова 
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)  Письмовий твір науково-методичного характеру  (авторська модель) 
"Перлинка": школа особистісно-орієнтованої педагогіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виходячи з досвіду, авторська школа досягла значних результатів та 
підготувала до інтеграції у суспільстві дітей-сиріт  та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та забезпечила фізичний, 
розумовий і духовний розвиток вихованців. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74811  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котух Євген Володимирович, Чуприна Євген Миколайович, Кучерук 
Людмила Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Відкриті публічні фінанси" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдиний веб-портал використання публічних 
коштів з інтерфейсом прикладного програмування" ("Єдиний веб-
портал використання публічних коштів ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є офіційним державним інформаційним порталом у мережі 
Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання 
публічних коштів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74812  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Ананченко Олексій Євгенович  
 
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 "Питання безпеки при використанні ресурсів 
корпоративних інформаційних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі уточнюється і уніфікується понятійний апарат для 
удосконалення або розробки нормативних документів стосовно 
заходів і засобів забезпечення безпеки корпоративних інформаційних 
систем. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74813  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Лемешко Юрій Сергійович, Міронова 
Вікторія Леонідівна, Красний Микола 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 "Технологія експертної оцінки наукових проектів в 
корпоративній інформаційній системі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данчук В.Д., Лемешко Ю.С., Міронова В.Л.,   
Красний М.Ю. Технологія експертної оцінки наукових проектів в 
корпоративній інформаційній системі // Журнал "Штучний інтелект". - 
2016. - № 1. - С. 48-55. 

 
 
Анотація   

В статті розглянуто алгоритм автоматизації процесу розподілу 
наукових проектів, що проходять конкурс робіт для фінансування із 
державного бюджету України, між експертами з урахуванням 
особливостей конкурсу проектів Міністерства освіти і науки України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74814  
 

Дата реєстрації авторського права  17.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ріжняк Ренат Ярославович, Пасічник Наталя Олексіївна, Акбаш 
Катерина Сергіївна  

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

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний посібник "Статистика та індикатори сфери освіти з 
урахуванням гендерного фактору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74815  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манохін Борис Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Доріс Адвертайзинг" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Логотип міста Житомир" ("Логотип Житомира")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У процесі створення малюнка було поставлено за мету поєднати його 
значущість із погляду історичної пам'яті та відповідність сучасним 
естетичним нормам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74816  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мандич Антон Григорович (Амит)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Кундалини йога: технология красоты, здоровья и 
молодости"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить унікальну систему оздоровлення і омолодження, яка 
заснована на сучасних наукових знаннях і древніх секретних методах 
йоги. Система містить прості і доступні кожному способи, що дозволяють 
підтримувати організм в стані здоров'я, а також вирішити багато 
вікових проблем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74817  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каджоян Анна Олегівна  
 
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 "О чем плачет крокодил"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня твору втрачає пам'ять та опиняється в невідомій 
місцевості. Відтепер її мета - згадати, хто вона, та знайти в собі сили 
на боротьбу з невідомим світом. Вона починає життя заново та 
поступово розгадує всі таємниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74818  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білінчук-Портяк Василь Васильович (Василь Портяк), Санін 

Олександр Геннадійович (Олесь Санін)  
 
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)  Оригинільний сценарій повнометражного художнього (ігрового) 

фільму "Довбуш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В селянській сім'ї у підгірському селі виростають два хлопці, Олекса і 
Іван. Через кривду, завдану сім'ї, юнаки подаються в гори і вступають 
до ватаги опришків. Згодом Олекса набуває авторитету і очолює 
ватагу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74819  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокотюха Андрій Анатолійович  
 
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)  Сценарій художнього фільму "Червоний. Без лінії фронту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Командир повстанців Данило Червоний бере під контроль рідне село 
своєї коханої Уляни Волощук і вірить у можливість почати мирне 
життя під час великої війни, але наступ Червоної армії руйнує плани 
та остаточно позбавляє ілюзій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74820  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голоденко Олена Юріївна, Голоденко Василь Григорович, Голоденко 
Валерія Василівна  

 
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)  Збірка художньо-графічних творів "GREEN VALERIE 
НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИКА" та "GREEN VALERIE NATURAL 
COSMETICS" для розробки знака для товарів та послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений ескізами у двох варіантах, кожен з яких зображено в 
формі двох концентричних кілець, між якими розташовані слова. 
Середина кожного з ескізів містить стилізоване дерево з пишною кроною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74821  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєсков Артур 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)  Художньо-графічний твір "I SALE" для розробки знака для товарів 
та послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений як комбінаторика стилізованого зображення 
фрагмента клавіатури телекомунікаційного засобу та фрази                      
"I SALE".   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74822  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисецький Анатолій Степанович, Паламарчук Оксана Миколаївна, 
Чабан Галина 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)  Наукова стаття "Мультиплікатори витрат і зростання для 
балансознавства і маржинального аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисецький А.С., Паламарчук О.М., Чабан Г.В. 
Мультиплікатори витрат і зростання для балансознавства і 
маржинального аналізу // Економічний вісник університету : збірник 
наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький, 
2016. - Вип. 30/1. - С. 96-102. 

 
Анотація   

У статті проведено аналіз застосування постулатів теорії ринкового 
маржиналізму для обґрунтування принципів і методики вивчення 
мультиплікаторів зростання інвестиційного характеру, 
дисконтування фінансових потоків, перевіряючи висновки на 
мультиплікаторах витрат на балансових моделях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74823  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховська Анжела Борисівна, Малий Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
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 "Науково-
методичні рекомендації "Систематизація інноваційних інструментів 
маркетингових комунікацій у просуванні лікарських засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74824  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nataly U.Kraine (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Measurland: The Secret of Hunger"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В романі описана фантастична історія пригод школярів, які 
потрапили у казкову країну Міраленд, в якій вони почали боротьбу з 
суспільством, заснованим на неправдивій рекламі і культивуванні 
нездорового споживання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74825  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
 
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 "M.E.DOC 11.XX.XXX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "M.E.DOC 11.XX.XXX" - це система подання 
звітності в електронному вигляді. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74826  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусова Олеся 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 "Мій електронний документ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Мій електронний документ" - це система 
обміну електронними документами в електронному вигляді. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74827  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелухін Микола Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Страхове право"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглянуто основні аспекти 
правового регулювання страхової діяльності, розкривається 
поняттєвий апарат страхування, викладено основи особистого 
страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74828  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов Андрій 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)  Книга "Розвиток виробничої контрактації в аграрному секторі 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено наукові основи і узагальнено досвід виробничої контрактації 
в аграрному секторі економіки. Удосконалено нормативно-правове 
забезпечення розвитку виробничої контрактації Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74829  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
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   
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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 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, що захищається, після 
виконання обфускації перевіряє здійснені зміни у коді та виконує їх 
зберігання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74830  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов Андрій Олександрович, Єрмоленко Олексій 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 "Transnational Integration of the Agrarian Sector of the Economy 

of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнені основні мотиви транснаціоналізації аграрного сектора 
економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74831  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
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 і з 
невеликими затратами часу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74832  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
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   
 
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  74833  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
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 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  74834  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Отель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74835  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Одиночество"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74836  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Абонент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74837  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74838  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Поздняя любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74839  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Про кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74840  
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Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Разные"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74841  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Ресницами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74842  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Сердце танцует"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74843  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Чай на столі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74844  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Художник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74845  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Молитва матері"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74846  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Наше кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74847  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Калина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74848  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Володимир Миколайович  
 
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 "Місія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темою пісні є кохання, дружба, сімейні цінності. Пісня звучить у 
виконанні Володимира Дороша. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74849  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панарін Борис Георгійович, Васильчук Анатолій Леонідович  
 
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)  Науково-технічний твір "Кінезотерапевтичний тренажер для 
вертикальної динамічної тракції хребта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренажер призначений для вертикальної тракції хребта в динамічному 
режимі під дією маси тіла в процесі виконання фізичних вправ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74850  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна, Котова Світлана 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 "Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки 
до виконання практичних робіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказвіки розроблені для студентів денної та заочної форм 
навчання з метою оволодіння практичними навичками проведення 
економічного аналізу діяльності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74851  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчиста Ольга Вячеславівна, Месюра Володимир 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 "Модуль створення та відображення графу з 
знайденим оптимальним шляхом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модуль створення та відображення графу з знайденим оптимальним 
шляхом надає можливість графічного створення графу, вибору 
початкової та цільової вершин та забезпечує відображення знайденого 
оптимального шляху.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74852  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тасьмук Дмитро Ігорович, Месюра Володимир 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 "Модуль зв'язку клієнтського додатку з 
сервером інтелектуального чат-боту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує з'єднання клієнтського додатку з сервером 
інтелектуального чат-боту та обмін запитаннями з ним. Метод 
забезпечує швидкий спосіб реалізації комунікації між додатком і 
сервером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74853  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тасьмук Дмитро Ігорович, Месюра Володимир 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 "Модуль парсингу AIML-файлів для 
інтелектуального чат-боту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує парсинг AIML-файлів, які містять базу знань 
інтелектуального чат-боту. Метод забезпечує швидкий спосіб 
реалізації спілкування чат-боту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74854  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Шевченко Олександр Анатолійович, 
Гладишев Віталій Валентинович, Свіргун Ілля Степанович  

 
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)  Методичний посібник "Визначення токсикологічних характеристик 
хлориду магнію при гострому використанні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Дроздов О.Л., Шевченко О.А., Гладишев В.В., Свіргун І.С.  
"Визначення токсикологічних характеристик хлориду магнію при 
гострому використанні". Днепр : ЧМП "Економіка". 2017. - 28 с. 

 
Анотація   

У посібнику представлені результати дослідження гострої токсичності 
хлориду магнію.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74855  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Гаркуша Мар'яна 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 "Методика розробки професіограм фахівців фармації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено сучасні вимоги до фахівців фармації. Обґрунтовано 
доцільність застосування професіограми для визначення вимог до 
фахівців фармації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74856  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гріньов Володимир Герасимович, Хорольський Андрій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут фізики гірничих процесів 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 "Програма вибору оптимальних 
комплектацій очисного обладнання на основі універсальних графів" 
("Програма "CountsCEM.v1.p2.6_c25")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу раціональних комплектацій 
очисного обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74857  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сохацький В'ячеслав Васильович (Constantine Zgomot), Сохацький 
Сергій Васильович (Vlad Damian)  

 
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)  Аранжировки народних музичних творів "Mister Vlad"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжировки народних музичних творів "Mister Vlad" групи 
"Трансильванія" - творча переробка відомих народних мелодій та 
пісень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74858  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сохацький В'ячеслав Васильович (Сonstantine Zgomot), Сохацький 
Сергій Васильович (Vlad Damian)  

 
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 "Містер Влад" ("Mr. Vlad")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника включені п'ятнадцять пісень про кохання, про те, що 
потрібно йти до своєї мрії і не здаватися. Своєю творчістю автори 
стверджують, що все обов'язково буде так, як хоче людина.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74859  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаков Віктор Анатолійович, Палеха Юрій Миколайович, Нестеренко 
Ганна Яківна, Муха Володимир Григорович, Малюк Ганна 
Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний науково-дослідний 
інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір містобудування  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору містобудування "Генеральний план міста Маріуполь 
Донецької області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект генерального плану м. Маріуполя - це основа для стратегічної 
та оперативної діяльності Маріупольської міської ради та її 
виконкому з раціонального і ефективного перспективного розвитку 
міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74860  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-російський та російсько-
український словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням російською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74861  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-молдовський та молдовсько-
український словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74862  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-угорський та угорсько-український 
словник для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
угорською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74863  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна,  
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                                                           Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-румунський та румунсько-
український словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74864  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-польський та польсько-
український словник для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74865  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесников Олександр 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 "Математическое определение картеля в 
ценообразовании"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
На підставі вивчення попиту та пропозиції в існуючих реаліях 
економіки сформоване математичне ствердження. Як доказ 
пропонуються кількісні характеристики процесу ціноутворення, що 
розглядається в сучасних умовах, щоб задовольнити свою нагальну 
потребу в прибутку при зменшенні загальної кількості споживачів на 
одного суб'єкта підприємницької діяльності, в окремих випадках на 
локальних ринках ці суб'єкти штучно без здорового економічного 
обґрунтування збільшують вартість блага, яке пропонується. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74866  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Миколайович  
 
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 "Біля млину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня жвава та ритмічна за темпом. Жанр пісні - ліричний. Форма 
твору - куплетна. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74867  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яралян Арсен Миколайович  
 
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 к тебе клянусь вернусь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня присвячена любові, розповідь про взаємовідносини між 
закоханими. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74868  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Віктор 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-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Варіанти відра для сортування 
відходів"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою різноманітні варіанти відра для сортування відходів. 
Буде цікавим для виробників пластикових, металевих та інших відер, 
а також для комунальних служб, що опікуються сортуванням та 
утилізацією відходів. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74869  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Віктор Іванович  
 
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 "Варіанти лампочки-світильника 
(лампочки-люстри) та способи її кріплення до поверхні" ("Лампочка-
світильник (лампочка-люстра)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою різноманітні варіанти зображення лампочки-
світильника та способи її кріплення до поверхні. Для виробників 
електричних ламп, світильників, люстр та студій з розробки їх 
дизайну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74870  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Нікіта Юрійович, Счисльонок 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 "ELMY для системи IOS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір є прикладною програмою, що може використовуватись 
користувачем для обробки інформації, спрощення процедури 
замовлення послуг, обслуговування клієнтів, формування 
споживацьких масивів та баз даних тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74871  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Нікіта Юрійович, Счисльонок 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 "ELMY для Web"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може використовуватись користувачем для обробки 
інформації, спрощення процедури замовлення послуг, обслуговування 
клієнтів, формування споживацьких масивів та баз даних тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74872  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Нікіта Юрійович, Счисльонок 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 "ELMY для Backend"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою набір інструкцій, виражених у формі, 
придатній для обробки та зчитування програмно-технічними 
засобами, вбудовування у програмний код веб-сайтів та веб-додатків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74873  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Нікіта Юрійович, Счисльонок Олександр Васильович  
 
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 "ELMY для системи Android"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, що може використовуватись користувачем для обробки 
інформації, спрощення процедури замовлення послуг, обслуговування 
клієнтів, формування споживацьких масивів та баз даних тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74874  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Нікіта Юрійович, Счисльонок Олександр Васильович  
 
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 "Дизайн комп'ютерної програми ELMY для системи 
IOS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконано як збірку зображень, створених за допомогою 
комп'ютерної графіки, що відображають кольорографічні елементи 
робочого середовища програми, яка може використовуватись у 
додатках в системі Інтернет, у тому числі співвідношення кегля, 
шрифту, кольору, відображає ключові зображувальні елементи, які 
дають змогу виділити вказану програму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74875  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Нікіта Юрійович, Счисльонок Олександр Васильович  
 
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 "Дизайн комп'ютерної програми ELMY для системи 
Android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконано як збірку зображень, створених за допомогою 
комп'ютерної графіки, що відображають кольорографічні елементи  
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робочого середовища програми, яка може використовуватись у 
додатках в системі Інтернет, у тому числі співвідношення кегля, 
шрифту, кольору, відображає ключові зображувальні елементи, які 
дають змогу виділити вказану програму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74876  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Нікіта Юрійович, Счисльонок Олександр Васильович  
 
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 "Дизайн комп'ютерної програми ELMY для Web"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконано як збірку зображень, створених за допомогою 
комп'ютерної графіки, що відображають кольорографічні елементи 
робочого середовища програми, яка може використовуватись у 
додатках в системі Інтернет, у тому числі співвідношення кегля, 
шрифту, кольору, відображає ключові зображувальні елементи, які 
дають змогу виділити вказану програму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74877  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Кошова Ірина Іванівна, Дергачов 
Володимир Андрійович, Павлик Ганна Володимирівна, Костенко 
Олена 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 "Програма формування варіантів кодів з 
мінімальними змінами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування множини варіантів кодів з 
мінімальними змінами. В основі роботи лежить генерація варіантів 
двійкових кодів і відбір послідовностей, що відповідають заданим 
вимогам. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74878  
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Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансабдомінальна емболізація 
маткових артерій з компресією яєчникових та маткових артерій" 
("ТЕМА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод ТЕМА запропоновано для зупинки та профілактики маткових 
кровотеч різного генезу, емболізації міом та пухлин, A-V мальформацій, 
ендометріозу, патології плаценти, шийкової вагітності, напередодні 
міом- та гістероектомії, після кесаревого розтину. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74879  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозовський Олександр Леонідович  
 
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 твір "UkrChat (УкрЧат) - український месенджер за 

інтересами, соціальна чат-платформа" ("UkrChat")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

UkrChat - це мобільний додаток, який дозволяє спілкуватися з 
друзями через чати, створювати групові чати, переказувати гроші, 
купувати товари, обмінюватись фото, відео та медіа. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74880  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозовський Олександр Леонідович  
 
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 "UkrChat (УкрЧат) - український месенджер 

за інтересами, соціальна чат-платформа" ("UkrChat" )  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

UkrChat - це мобільний додаток, який дозволяє спілкуватися з 
друзями через чати, створювати групові чати, переказувати гроші, 
купувати товари, використовувати розумні чати, обмінюватися фото, 
відео та медіа. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74881  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Кошова Ірина Іванівна, Дергачов 
Володимир Андрійович, Павлик Ганна Володимирівна, Костенко 
Олена 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 "Програма формування типових планів 
багатофакторного експерименту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі роботи лежить аналіз варіантів побудови планів 
багатофакторного експерименту та визначення класів 
еквівалентності відносно заданої групи перетворень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74882  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Кошова Ірина Іванівна, Дергачов 
Володимир Андрійович, Павлик Ганна Володимирівна, Костенко 
Олена Михайлівна  

 
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)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Типові коди з 
мінімальними змінами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описані типові, відносно заданої групи перетворень, коди з 
мінімальними змінами, які призначені для вирішення комбінаторно-
логічних задач, наприклад пошуку оптимальних планів 
багатофакторного експерименту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74883  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Триумф. Школа чемпионства и лидерства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика навчання розрахована на дітей віком від 10 
до 17 років. Метою навчання є духовний, інтелектуальний, 
фізіологічний, психологічний та соціально-моральний розвиток 
дитини в період її становлення як члена суспільства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74884  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник 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 "Комп'ютерна програма для формування 
відрізків прямих на гексагональному растрі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму реалізовано за методом Оцінювальної функції з заданим 
початковим значенням Оцінювальної функції. Формування відрізків 
прямих на гексагональному растрі дозволить забезпечити більшу 
згладжуваність крокової траєкторії, порівняно з прямокутним 
растром. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74885  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "DF dg 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка малюнків, виконаних на комп'ютері. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74886  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
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 науково-практичного характеру 
"Методичні вказівки щодо застосування засобу "Віндез ЧАС-АМ" з 
метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять інформацію про властивості та призначення 
засобу, приготування та зберігання розчинів, об'єкти та методи застосуван-
ня засобу, таблиці з режимами дезінфекції об'єктів при профілактичній, 
поточній і заключній дезінфекціях тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74887  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
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 з текстом "В кімнаті ми одні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У музичному творі із текстом  йдеться про взаємні відносини, 
кохання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74888  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болкун Юлія Олександрівна, Качуровська Віра Ігорівна, Бабак 
Ірина 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 "Автоматизована система аналізу результатів 
вступних випробувань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматичної генерації графіків, які 
відображають залежність результатів вступного бала від року 
вступної кампанії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74889  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Євген 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)  Монографія "Адміністративно-правове регулювання діяльності 
публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод 
інвалідів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено сучасні погляди адміністративно-правового 
регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і 
захисту прав та свобод інвалідів у контексті розвитку міжнародного і 
вітчизняного законодавства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74890  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Кундалини йога: технология красоты, здоровья и 
молодости"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить унікальну систему оздоровлення і омолоджування, яка 
заснована на сучасних наукових знаннях і древніх секретних методах 
йоги. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74891  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каджоян Анна 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)  Літературний письмовий твір "О чем плачет крокодил"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня твору втрачає пам'ять та опиняється в невідомій 
місцевості. Відтепер її мета - згадати, хто вона, та знайти в собі сили 
на боротьбу з невідомим світом. Вона починає життя заново та 
поступово розгадує всі таємниці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74892  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каратанов Володимир Аркадійович, Тройно Євген Володимирович, 

Бабак Ірина 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 "Автоматизована система обліку даних 

населення для територіальних громад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації ведення обліку даних 
населення для територіальних громад. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74893  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
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)  Колядка "Радуйтеся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74894  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
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 "Доля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74895  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
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 "Твоя любов божественна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74896  
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Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмакова Ірена Йосипівна, Богатьонкова Алла Ігорівна, Ніколаєнко 
Анастасія Юріївна, Солопчук Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 
та систем НАН та МОН України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювальний комплекс для дослідження 
процесу охолодження людини у водному середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє оцінювати час безпечного перебування у воді та 
можливі пошкодження систем та органів людини, що дозволяє вчасно 
проводити рятувальні операції, підвищити їх якість та зменшити 
летальність при порятунку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74897  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Вадим Миколайович, Стуканов Іван Володимирович, 
Новікова Світлана Миколаївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
фотографічний твір, твір образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Відновлення надійності та експлуатаційної придатності 2-х 
поверхового корпусу поліклініки № 1 клінічної лікарні Суворовського 
району в м. Херсоні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовані результати обстеження та наведені висновки щодо 
зменшення негативного впливу від деформацій просадки основ на 
конструкції і будівлю поліклініки в цілому та забезпечення її 
подальшої нормальної експлуатації. Дана розробка необхідна 
інженерам-проектувальникам для проведення реконструкції будівель 
і споруд, інженерам-будівельникам, студентам вузів ІІІ, IV рівня 
акредитації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74898  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
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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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Навчально-методичний комплекс з дисципліни "ТІЛЕСНО-
ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст навчальної та робочої програм даного курсу. 
Крім того, презентовані матеріали, перелік основної та додаткової 
літератури та допоміжні інформаційні ресурси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74899  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2017  
 
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)  Літературно-письмовий твір навчально-методичного характеру 
"Навчально-методичний комплекс з дисципліни "КЛІНІЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисципліна розкриває зміст навчальної та робочої програм даного 
курсу, крім того, презентовані матеріали містять пояснювальну 
записку до курсу, яка розкриває предмет, завдання курсу, 
компетентності, методи контролю, рекомендовану літературу, яка 
містить перелік базової літератури, допоміжної літератури та 
інформаційні ресурси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74900  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

368 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Оригинальная статья "Нейронавигационная 
технология виртуального 3D планирования и интраоперационного 
сопровождения лазерной термодеструкции внутримозговых опухолей 
полушарий большого мозга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оптимізація технології хірургічного лікування хворих з приводу 
пухлин півкуль великого мозку із застосуванням прогресивних 
технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74901  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грановська Інна 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)  Наукова стаття "Закордонний досвід методики формування 
прожиткового мінімуму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грановська І.В. Закордонний досвід методики 
формування прожиткового мінімуму // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. - 2016. - Випуск 19. -            
С. 117-121. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти формування 
прожиткового мінімуму з урахуванням позитивного закордонного 
досвіду  для впровадження його в українську економіку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74902  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грановська Інна 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)  Наукова стаття "Методологічні підходи до вдосконалення механізму 
фінансового забезпечення державних соціальних стандартів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грановська І.В. Методологічні підходи до 
вдосконалення механізму фінансового забезпечення державних 
соціальних стандартів // Вісник Одеського національного 
університету. - 2016. - Том 21. - Випуск 7-1 (49). - С. 128-133. 
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Анотація   
У статті проаналізовано зарубіжний досвід дієвих заходів щодо 
удосконалення методики формування прожиткового мінімуму як 
базового соціального стандарту у сфері доходів населення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74903  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городніченко Юлія Вадимівна  
 
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 "Досвід функціонування міжнародних фондових 
ринків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Городніченко Ю.В. Досвід функціонування 
міжнародних фондових ринків // Глобальні та національні проблеми 
економіки. Випуск 11. - 2016. - С. 677-681. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано особливості функціонування фондових 
ринків сусідніх країн - членів Європейського Союзу, виокремлено 
основні фактори, які впливають на рівень розвитку фондових ринків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74904  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городніченко Юлія Вадимівна  
 
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 "Тенденції та перспективи розвитку страхового 
ринку України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Городніченко Ю.В. Тенденції та перспективи 
розвитку страхового ринку України // Економіка та суспільство. - 
Випуск 10. -  2017. - С. 569-573. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано стан страхового ринку в сучасних умовах 
розвитку, виокремлено його основні проблеми та недоліки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74905  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарова Людмила Володимирівна  
 
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 твір "Формування стратегії зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств аграрної сфери: практичний і теоретичний 
аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назарова Л.В. Формування стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрної сфери: 
практичний і теоретичний аспект : монографія / Л.В. Назарова. - 
Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 454 с. 

 
Анотація   

У монографії висвітлено комплекс сучасних теоретичних, методичних 
і практичних положень щодо формування стратегії зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємств аграрної сфери на засадах концепції 
експортних і імпортних можливостей, формування інструментарію 
оцінки, аналізу та діагностики процесів в цій сфері. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74906  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бараш Євген Юхимович, Калашник Надія Сергіївна, Кнодель 
Людмила Володимирівна, Лазаренко Леся Анатоліївна, Олійник 
Ярослав 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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Положення 
про проведення курсантсько-студентського форуму "STUDIO 
ВЕСНА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведення форуму має за мету пошук та запровадження 
інноваційного характеру навчання курсантів і студентів вищих 
навчальних закладів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74907  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Іван Теодорович, Назарова Людмила Володимирівна, 
Порудєєва Тетяна Володимирівна, Іртищева Інна Олександрівна,  
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                                                           Лагодієнко Володимир Вікторович, Огієнко Альона Володимирівна, 
Слюсаренко Андрій Вікторович, Кравченко Любов Олександрівна, 
Дьоміна Валентина Михайлівна, Штепа Олена Валентинівна, 
Глубоченко Катерина Олександрівна, Федосова Анна Олегівна, 
Постнікова 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 навчального характеру "Формування 
конкурентоспроможності підприємств Причорноморського регіону 
України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних 
процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування конкурентоспроможності підприємств 
Причорноморського регіону України на зовнішніх ринках в умовах 
міжнародних інтеграційних процесів : моногр. / І.Т. Кіщак, Л.В. Назарова, 
Т.В. Порудєєва та ін. Видавництво ФОП Швец В.М. - Миколаїв, 
2017. - 288 с. 

 
Анотація   

В монографії піднято проблеми формування конкурентоспроможності 
підприємств Причорноморського регіону України на зовнішніх 
ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74908  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (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 "VITEROK"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74909  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Олег Валентинович  
 
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 малюнків персонажу "Рокки" ("Rokky")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення персонажу - "мультяшної" собаки на 
ім'я "Рокки" - у різних позах та з різними зображеннями мордочки, 
що виражають певні дії або емоції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74910  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галина Бережецкая (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)  Казкова повість "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РУКОПЯТКИНА©, ДЕВОЧКИ ВАРИ И ЕЕ ПРЕДАННЫХ ДРУЗЕЙ". 
Частина перша ("Рукопяткин")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події твору відбуваються в селищі Ігрушкіно на краю Заповідного 
Лісу. Дівчинка Варя знаходить таємничу істоту -Прибульця з 
паралельного світу на ім'я Рукопяткин. Разом вони беруть участь в 
різноманітних пригодах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74911  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
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 "Ніколи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74912  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
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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 "Чувствовать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74913  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
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 "Ближче, чем близко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74914  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталя Черкас (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)  Роман "Круті сходи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Майбутня трилогія має на меті відобразити й осмислити трагедію 
особистісної нереалізованності кількох поколінь української 
інтелігенції, що в буремні роки, на зламі історичних епох, заблукала, й 
досі ще блукає в пошуках самоідентифікації й сенсу життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74915  
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Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подколзін Ігор 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)  Науково-літературний твір "The poem "English grammar". Part two"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аглійська граматика - узгодження часів, написана рифмованим 
методом у вигляді науково-літературного твору на суміші української 
і англійської мов у формі вірша. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74916  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Элегантность простых решений в войлоке. Платье". 
Авторский курс Дианы Нагорной"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс відеолекцій з валяння демонструє весь процес створення сукні з 
повсті: авторський метод побудови викрійки-основи та шаблона для 
валяння, різні способи розкладки вовни для моделювання виробу по 
фігурі, робота з тканинами в техніці "Нуно-повсть", робота з 
різноманітними натуральними волокнами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74917  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
 
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 "ЗВІТ КОРПОРАЦІЯ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів підготовки, 
прийому/передачі, обробки та накопичення первинної інформації та 
формування звітних документів, визначених чинним законодавством. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74918  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Валентин Михайлович, Артюх Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
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 

рекомендації "Корпоративне управління часом працівників 
фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації спрямовані на підвищення ефективності 
використання часу спеціалістами фармації через мінімізацію або 
абсолютне подолання факторів негативного впливу на витрати 
робочого часу - хронофагів, як на персональному, так і 
корпоративному рівнях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74919  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Олександр Борисович, Рижов Олексій Анатолійович, 

Попов Андрій Миколайович, Малєєва Ганна 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 "ANDROID-віджет для прогнозування 

концентрації пилку у повітрі м. Запоріжжя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Віджет призначений для людей, які страждають на алергію у період 
цвітіння амброзії (серпень-вересень), для прогнозування концентрації 
пилку на 3 дні вперед. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74920  
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Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овдієнко Людмила Кронідовна  
 
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 методичного характеру "Методична 
розробка "Створення авторської моделі "Мала гуманітарна академія" 
на базі середньої загальноосвітньої школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблена модель "Малої гуманітарної академії" на базі 
середньої загальноосвітньої школи, визначені основні напрямки та 
шляхи роботи учбового закладу для досягнення основної мети 
загальної освіти - виховання молодого покоління з широким 
світоглядом та адаптованого до реалій сьогодення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74921  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленюк Людмила 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)  Літературно-письмовий твір "Концепція фестивалю вітчизняного 
кіно "Запорізька сінерама" та конкурсу короткометражних фільмів 
"Молоде кіно" в рамках фестивалю вітчизняного кіно "Запорізька 
сінерама"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблена концепція фестивалю сучасного вітчизняного 
кіно. Мета проведення фестивалю - збільшення впливу міста 
Запоріжжя на культурне життя України та підвищення популярності 
фестивалю як пропагандиста українського кіно. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74922  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конюк Роксана Олександрівна  
 
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)  Збірник розповідей "Мои 11 "я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника входить 11 розповідей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74923  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скидан Олена Сергіївна  
 
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 "Десять миров холодных глаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня Віра - типова представниця сучасної міської 
мешканки. Вона ледача, не має бажання щось змінювати. Образ цієї 
жінки є дзеркальним відображенням багатьох представників сучасної 
молоді, завдяки чому читачеві буде близька по духу доля героїні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74924  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: 
Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн та Люксембург: конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подається теоретичний матеріал з різних аспектів життя та побуту 
німецькомовних країн. Рекомендовано для самостійної роботи 
студентів ВНЗ. Матеріали розраховані на широке коло читачів для 
систематизації  країнознавчих знань і підвищення загальної 
культури. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74925  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олександр Васильович, Дудник Олександр Олександрович, 
Романюк Олександр Никифорович  

 
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 формування дуг 
кіл на гексагональному растрі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізована за методом Оцінювальної функції, знак якої 
визначає тип елементарного крокового приросту. Розрахунок 
Оцінювальної функції здійснюється ітераційно. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74926  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цібілюк Олексій 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 "Cashup "Модуль взаимодействия с 
заказчиком" ("Cashup Website")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує можливість будь-якому користувачу в Інтернеті 
подати заявку на отримання кредиту, редагувати персональні дані, 
отримувати інформацію по кредитному договору та виконувати оплати. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74927  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цібілюк Олексій 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 "Cashup "Модуль управления 
взаимоотношениями с клиентом" ("Cashup CRM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма автоматизує процеси, пов'язані з отриманням, зберіганням, 
обробкою інформації про клієнта, його кредитної заявки і договору, 
включаючи процеси обслуговування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74928  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цібілюк Олексій 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 "Cashup "Модуль определения 
платежеспособности заемщика" ("Cashup Scoring")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена як автоматизована система прийняття рішення по 
кредитній заявці, у якій запрограмовані математичні моделі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74929  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цібілюк Олексій 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 "Cashup "Модуль интеграции" ("Cashup 
Integration")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для інтеграції з зовнішніми системами в 
процесі обробки заявки і взаємодії з клієнтами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74930  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цібілюк Олексій 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 "Cashup "Система кредитования 

пользователей в сети интернет" ("Cashup System")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації повного циклу управління 
процесами мікрокредитування для фінансових організацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74931  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білогурова Євгенія Юріївна, Шиманський Валентин 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 "Колискова для онуці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колискова розповідає про любов бабусі до своєї онуці, показує, як 
вона стає щасливою, тільки-но побачивши усмішку на рідному обличчі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74932  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ориняк Андрій Ігорович  
 
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 "SPS - SOLID PIPE SОLVER" ("SPS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови геометрії та розрахунку 
напружено-деформованого стану складних просторових розгалужених 
трубопровідних систем, на які діє комплексне навантаження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74933  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Дмитро Олексійович, Розов Юрій Георгійович, Сєліверстов 

Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Херсонський національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Навчальний план з підготовки магістрів за спеціальністю 132 

"Матеріалознавство", галузь знань 13 "Механічна інженерія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний план містить перелік дисциплін і відповідний до нього 
розрахунок навчальних годин, який обумовлює формування і 
розвиток у магістрів сукупності загальних і професійних 
компетентностей з механічної інженерії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74934  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Дмитро Олексійович, Розов Юрій Георгійович, Сєліверстов 

Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Херсонський національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма з підготовки 

магістрів за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", галузь знань 13 
"Механічна інженерія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є основним методологічним 
документом, що містить положення, на яких ґрунтуються навчальні 
засоби формування і розвитку у магістрів сукупності загальних і 
професійних компетентностей з механічної інженерії на основі 
здобуття знань з предметної області матеріалознавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74935  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Дмитро Олексійович, Розов Юрій Георгійович, Сєліверстов 

Ігор Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Херсонський національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-наукова програма з підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", галузь знань 13 
"Механічна інженерія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-наукова програма є основним методологічним документом, 
що містить положення, на яких ґрунтуються навчальні засоби 
формування і розвитку у аспірантів і здобувачів сукупності загальних 
і професійних компетентностей з механічної інженерії на основі 
здобуття знань про структуру та зміст етапів проведення наукового 
дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74936  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Дмитро Олексійович, Розов Юрій Георгійович, Сєліверстов 

Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Херсонський національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Навчальний план з підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 132 "Матеріалознавство", галузь знань 13 "Механічна 
інженерія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний план містить перелік дисциплін і відповідний до нього 
розрахунок навчальних годин з загальнонауковими методами 
пізнання у професійній діяльності, традиційні і стандартизовані 
методики проведення натурних, імітаційних і розрахункових 
експериментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74937  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієнко Валерій Дмитрович, Заковоротний Олександр Юрійович, 

Главчев Дмитро Максимович, Мезенцев Микола Вікторович  
 
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 "Комп'ютерна програма для людино-
машинної системи, що автоматизує аналітичні перетворення 
геометричної теорії керування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати автоматизацію аналітичних 
перетворень геометричної теорії керування за рахунок виконання 
перевірки інволютивності вхідних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74938  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Ганна 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)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка малюнків міфічних 
персонажів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка малюнків міфічних персонажів містить 101 малюнок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74939  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельников Сергій Павлович  
 
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 твір практичного характеру "Інтелектуальна гра 
"Інтелектуальна рулетка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є описом настільної гри. Може бути використаний як основа 
сценарію телевізійної передачі або культурно-масового заходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74940  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Людмила 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)  Опис концепції "KYIV ART FORT 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

KAF розташовується на головній еспланаді Київської Фортеці, 
межуючи з одного боку з оборонним валом Госпітального укріплення, 
на якому буде розміщено експозицію фоторобіт з зони АТО відомого 
українського художника Котлярчука Андрія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74941  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куницький Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕ ПАПА" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій  телепрограми "Без Краватки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета програми - довести всім, хто сумнівається, що справжні 
чоловіки "не перевелися". А доводити це будуть наші герої, яким 
доведеться пройти три випробування: на відвертість (інтерв'ю), 
фізичну силу, сміливість і рішучість (екстремальне випробування), 
інтелект та почуття гумору (тест на знання власної біографії).    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74942  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Умінський Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОЗОР УКРАЇНА" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу громадського 
транспорту "DozoR"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дозволяє проводити оперативний пошук маршруту руху  
громадського транспорту кінцевим користувачам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74943  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хільман Антон 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 "Сіль from Bonneville"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74944  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волвенков Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЗТ Славутич" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система учета и контроля "Iterm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для централізованого керування паливними 
картами внутрішньовідомчого обліку палива, формування звітів з 
руху палива на АЗС, контролю залишків палива в резервуарах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74945  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 
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 ілюстраціями "Контролерний блок керування модульної 
конструкції з функцією автоналаштування під параметри навантаження 
для регулювання нагріву резистивних та/або індукційних нагрівальних 
елементів при роботі в діапазоні температур -100...+2500 °С з двома 
незалежними каналами керування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Контролерний блок керування модульної конструкції з функцією 
автоналаштування під параметри навантаження для регулювання 
нагріву резистивних та/або індукційних нагрівальних елементів при 
роботі в діапазоні температур -100...+2500 °С з двома незалежними 
каналами керування, кожний на максимальне навантаження 23 А, 400 В 
(9,2 кВТ), з контролем нагріву силових ключів і опційно з двома 
незалежними каналами активного охолодження зон нагріву, 
конструктивне виконання в 3-х модифікаціях контролю температур. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74946  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Каркас безпеки порогів автомобіля" ("КБПА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення заміни стандартних заводських порогів автомобіля на 
спеціальні трубчасті з вставками в двері стійки та прив'язкою до 
заводських лонжеронів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74947  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗНАК, який закликає 
власників собак прибирати за своїми улюбленцями" 
("ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗНАК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Знак закликає власників собак прибирати за улюбленцями, де 
інформація свідомо подається від особи свідомої частини громадян-
власників собак. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74948  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Сергій Валентинович, Нужний Володимир 
Леонидович  

 
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)  ЛІТЕРАТУРНИЙ СЦЕНАРІЙ ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ "СІРКО І 
Д'АРТАНЬЯН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Початок сімнадцятого століття. В Україні на Слобожанщині у 
звичайній родині козаків-характерників Сірків народжується 
незвичайна дитина Іванко зі справжніми гострими вовчими іклами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74949  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Сергій Валентинович  
 
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)  ЛІТЕРАТУРНИЙ СЦЕНАРІЙ ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ "РАДІО 
ПРАВОСЕКІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"РАДІО ПРАВОСЕКІ" - це цікавий музичний гурт солдатів- 
добровольців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74950  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анциферов Микола Іванович, Фомін Геннадій Георгійович, Ляшенко 
Олена Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення пульта керування 
АСАМІКС-1 контролю і управління технологічним процесом 
виробництва бетону із застосуванням рецептурної технології АСУ 
бетонозмішувальної установки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для контролю та управління технологічним 
процесом виробництва бетону з вкористанням рецептурної технології 
у складі АСУ бетонозмішувальної установки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74951  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Михайлович  
 
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 "Очищение перед суицидом. Том І"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли такі твори: "Вольный", "Воин", "Неча", "Осень", 
"Жеманство", "Откаты", "ССС". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74952  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновська Світлана Германівна, Лютенко Руслан 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 "Методика дослідження семантичного простору 
поняття "жадібність"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Експрес-методика дослідження семантичного простору поняття 
"жадібність" призначена для визначення самооцінних показників 
жадібності людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74953  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сковрон Ігор Ярославович, Демченко Євген Борисович, Дорош 
Андрій Сергійович, Березовий Микола Іванович, Малашкін Вячеслав 
Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Plan2Prof"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованої побудови поздовжнього 
профілю залізничної колії у програмному середовищі AutoCad. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74954  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Збірка 
рецептів кондитерських виробів "DAYSTAR'S" ("DAYSTAR'S")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку оригінальних авторських рецептів  
кондитерських виробів, які можуть використовуватись як  
малими приватними пекарнями, так і великими хлібопекар-            
ськими підприємствами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74955  
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Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сисоєва Світлана Олександрівна, Козак Людмила 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)  Навчальний посібник "Розвиток дослідницької компетентності 
викладачів вищої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сисоєва С.О. Розвиток дослідницької компетентності 
викладачів вищої школи : навчальний посібник / С.О. Сисоєва,  

                                                            Л.В. Козак // Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : ТОВ "Видавниче 
підприємство "ЕДЕЛЬ-ВЕЙС", 2016. - 156 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкрито зміст освітньої програми підвищення 
кваліфікації викладачів вищого навчального закладу щодо розвитку 
їх дослідницької компетентності та зміст лекційних і семінарських 
занять з її реалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74956  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодов Геннадій Олегович, Гребенюк Тетяна Олександрівна  
 
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)  Твір, створений для сценічного показу "Холодне серце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це масштабне новорічне шоу, феєрична вистава, що включає в себе 
танцювальне мистецтво, акробатичні трюки і унікальне мильно-
вогняне шоу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74957  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименюк Наталія Василівна, Пашкова Ірина Ігорівна  
 
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)  Стаття "Творчість як засіб підвищення соціальної активності 
пенсіонерів в умовах "університету третього віку" в процесі 
неформальної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименюк Н.В., Пашкова І.І. Творчість як засіб 
підвищення соціальної активності пенсіонерів в умовах "університету 
третього віку" в процесі неформальної освіти // Наукові праці : 
науково-методичний журнал. - Вип. 257. Т. 269. Педагогіка. - 2016. -      
С. 43-46. 

 
 
Анотація   

У статті розглянуто та проаналізовано засоби підтримки соціальної 
активності пенсіонерів в умовах освітнього центру "університет 
третього світу". Запропоновано основні види та техніки для 
оптимізації цього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74958  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіхтенко Світлана Сергіївна  
 
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 "Професія&Професіонали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно до сценарію телевізійна програма має декілька тематичних 
випусків, у кожному з яких представлена професія із класифікатора 
України. Метою співрозмови у телестудії є ознайомлення телеглядача 
з гостями-професіоналами, носіями їх професій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74959  
 

Дата реєстрації авторського права  24.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Шевченко Олександр Олексійович, 
Кошелєв Олег Станіславович  

 
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)  Методичний посібник "Визначення токсикологічних характеристик 
хлориду кальцію при гострому застосуванні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Дроздов О.Л., Шевченко О.А., Кошелєв О.С. Визначення 
токсикологічних характеристик хлориду кальцію при гострому 
застосуванні. Днепр : ЧМП "Економіка", 2017. - 52 с. 

 
Анотація   

У посібнику представлені результати дослідження госторої 
токсичності хлориду кальцію.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74960  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Сергій Михайлович, Вакуленко Юрій Миколайович, Корчагін 
Василь Федорович, Лукаш Віктор Леонідович  

 
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 "Проектна пропозиція концептуального проекту-
ідеї Художньої панорами літопису рідного краю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено проектну пропозицію концептуального проекту-ідеї 
Художньої панорами літопису рідного краю, до якої входять: розробка 
архітектури будівлі з плануванням приміщень і поверхів, розміщення 
розписів, що розкривають історію розвитку країни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74961  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Павло Валерійович  
 
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)  Кандидатська дисертація "Академік А.М. Люлька (1908-1984 рр.): 
наукові, професійні, соціокультурні виміри інтелектуальної біографії 
авіаконструктора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації подається аналіз наукової, виробничої, організаційної і 
громадської діяльності видатного вітчизняного авіаконструктора. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74962  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Павло Валерійович  
 
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 "Реалізація інноваційних інформаційно-технічних 
засобів у освітній діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому 
числі системний, структурний, порівняльний, факторний, що 
дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74963  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Schick (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 "SAMETOSCHICK"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає в себе 14 пісень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74964  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір учбово-практичного характеру "Щоденник чемпіона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір призначений для дітей шкільного/дошкільного віку, щоб 
фіксувати їхні досягнення в заняттях спортом у спортивному клубі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74965  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михалчич Любов Василівна  
 
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 "Школа моделювання крою та шиття Михалчич Любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма навчання дає можливість отримати базові знання 
конструювання, моделювання та пошиття жіночого одягу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74966  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михалчич Любов Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Конструкція базового лекала жіночої легкої 

сукні та рукава"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення та опис побудови конструкції базового лекала жіночої 
легкої сукні та одношовного рукава. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74967  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Володимир Олексійович, Самчук Ганна Олександрівна  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Метод синхронізації розкладу 
руху міського пасажирського транспорту у транспортно-пересадочних 
вузлах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновано підхід до синхронізації, що дозволяє узгодити 
рух транспорту з урахуванням стохастичності тривалості підпроцесів, 
а також зменшити непродуктивні простої, знижуючи навантаження на 
довкілля та підвищуючи безпеку виконання транспортних 
підпроцесів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74968  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир 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 "Кристина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74969  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир 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 "Мои люди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74970  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир Олександрович  
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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 "Василий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74971  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир 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 "На моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74972  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талько Віктор 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 "PANORA 360 VIDEO" ("PANORA VIDEO")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створює інтерактивне відео з окремих відео і дозволяє 
програвати підсумкове відео в широкому куті огляду, та може бути 
використана для створення інтерактивних відеосцен художнього, 
науково-пізнавального, розважального, рекламного, спортивного, 
навчального та іншого характеру. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74973  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротман 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)  Літературний твір "ВОГОНЬ ЗАПЕКЛИХ НЕ ПЕЧЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74974  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Миколайович  
 
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 "Біля млину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня жвава та ритмічна за темпом. Жанр пісні - ліричний. Форма 
твору куплетна. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74975  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
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 "Мамо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про маму, про любов до матері та вдячність їй за життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74976  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іскандарян Фаік Орбелович (Артем Орбелян)  
 
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)  Авторська пісня "Память"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня була створена під впливом переживань з приводу втрати рідних 
друзів, дорогих серцю людей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74977  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іскандарян Фаік Орбелович (Артем Орбелян)  
 
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)  Авторська пісня "Праотцы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня була написана під впливом спогадів про батьківщину, 
дитинство. Туга за батьківщиною, рідним домом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74978  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іскандарян Фаік Орбелович (Артем Орбелян)  
 
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)  Авторська пісня "Мечта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня була створена під впливом роздумів про сенс життя і про те, що 
іноді важливо без будь-яких зовнішніх причин просто йти вперед до 
своєї мрії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74979  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана 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)  Авторська пісня "Билет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Білет" - це роздуми про сутність життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74980  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана 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)  Поетична збірка "Стихософия Оксаны Шабельской"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли 202 вірши, написані протягом останнього року та 
деякі з попередніх збірок. Тема віршів - роздуми на тему пошуку 
людини у суспільстві, внутрішнього світу людини, навіщо ми 
приходимо в цей світ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74981  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукненко Любов Павлівна  
 
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 "ЦИКЛ ГАЛУЗЕВИХ ФЕСТИВАЛІВ "REMESLO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Цикл різногалузевих фестивалів - це створення сучасної інтерактивної 
комунікаційної платформи для популяризації та підвищення іміджу 
кожної окремої галузі та ремісничих спеціальностей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74982  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Сергій Леонідович  
 
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 "Вдивляючись у темряву"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей фільм розповідає про те, як один незрячий, який випадково 
осліпнув в дитинстві, допомагає адаптуватись до "темряви" іншому - 
ветерану, який втратив в зоні АТО не тільки зір, але і сенс життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74983  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Освітня інформаційна система 
"Контакт-СШ" ("Контакт-СШ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітня інформаційна система "Контакт-СШ" базується на пакеті 
комп'ютерних html i php програм (криптів) і призначена для впровадження 
комплексу телекомунікаційних засобів і методів дистанційного 
навчання у навчальний процес загальноосвітньої середньої школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74984  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
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 "Мій рай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Любов до Батьківщини України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74985  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гернего Юлія 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 "Економічні відносини соціального інвестування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гернего Ю.О. Економічні відносини соціального 
інвестування // БІЗНЕСІНФОРМ. - 2016. -  № 2. - С. 103-108. 

 
Анотація   

Наголошено на визначальній ролі соціальних інвестицій для розвитку 
сучасного суспільства. Узагальнено склад учасників економічних 
відносин соціального інвестування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74986  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Сергій 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 "ДОМ 
ЭЛЕКТРОНИКИ. Ваше будущее - наша цель!" ("ДОМ 
ЭЛЕКТРОНИКИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74987  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошкін Євген Юрійович  
 
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 "Практическое руководство по диагностике и 
лечению угревой болезни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга рекомендується врачам-дерматовенерологам, косметологам, 
студентам ВУЗів. В даній книзі зібрані дослідження вугрової хвороби, 
яким автор присвятив 15 років життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74988  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Заставнюк Дмитро Олегович  
 
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 "Експериментальне визначення піддатливості 
конусних з'єднань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній статті розглядаються конічні з'єднання наступних типорозмірів: 
конуса Морзе № 2 і 3 та конуса ISO 7/24 № 1:1,5 та 2. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74989  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Шулепа Андрій 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 "Контрольні питання та тести для модульної 
контрольної роботи з дисципліни "Патентознавство і інтелектуальна 
власність"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній статті розглядаються контрольні питання та тести для 
студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-
професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів денної 
та заочної форм навчання, згідно з умовами Болонської системи, 
зокрема кредитно-модульного контролю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74990  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суслов Сергій Віталійович, Чечель Олександр Василійович  
 
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 "Whipping" розрахунку загальних 
динамічних деформацій корпусу судна" ("Whipping")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку динамічних деформацій і 
внутрішніх зусиль у корпусі судна від дії слемінгових навантажень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74991  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суслов Сергій 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 "FreeModes" розрахунку власних форм і 
частот вільних коливань непризматичної балки при урахуванні 
поперечного зсуву й інерції обертання поперечних перерізів" 
("FreeModes")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку потрібного числа власних форм 
і частот вільних коливань непризматичної балки при урахуванні 
поперечного зсуву й інерції обертання поперечних перерізів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74992  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліченко Олена Володимирівна, Сіліщенко Оксана Петрівна, 
Наумкіна Олена Валеріївна  

 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Практикум з іноземної мови за професійним 
спрямуванням "Поради для подорожуючих літаком" для студентів 
спеціальності 5.14010301 "Туристичне обслуговування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практикум призначений передусім для студентів спеціальності 
"Туристичне обслуговування", а також для студентів, які здобувають 
вищу освіту за межами України, та для всіх, хто подорожує й вивчає 
англійську мову. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74993  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєдков Микола Васильович  
 
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 "В.С. Попов - ректор Запорізького машинобудівного 
інституту (1978-1993 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено родовід Попова В.С., його життєвий та трудовий шлях, 
створення та завідування кафедрою обладнання та технології 
зварювального виробництва, керівництво упродовж п'ятнадцяти 
років, з 1978 по 1993 рр., Запорізьким машинобудівним інститутом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74994  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний 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)  Наукова стаття "Спільна науково-дослідницька робота запорізьких 
авіадвигунобудівників із вченими Запорізького машинобудівного 
інституту в 1960-х рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі відображені основні результати спільної науково-
дослідницької роботи запорізьких авіадвигунобудівників із вченими 
Запорізького машинобудівного інституту в 1960-х рр. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74995  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турчина Людмила Валеріївна, Спудка Ірина 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби 
Розстріляного відродження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сергій Пилипенко, якому в цьому році виповнилося 125 років від дня 
народження, є однією з головних фігур української літератури доби 
Розстріляного відродження. Його активна позиція, прагнення досягти 
високого рівня української культури, організаторські здібності та 
редакторська діяльність стали предметом дослідження даної статті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  74996  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Сергій Микитович, Камінська Жанна Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький 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 імітаційного моделювання СИМ-
СИ" ("SIMC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблена система імітаційного моделювання загальноцільового 
призначення. Об'єктами моделювання є системи масового 
обслуговування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74997  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чоп Володимир Миколайович  
 
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 "Приазовська Болгарія" в історії махновського руху 

(1919-1921 рр.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідається про видних представників махновського руху та 
українського анархізму болгарського походження, особисте ставлення 
Нестора Махно до національних меншин Півдня України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74998  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Сергій Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована навчальна система з основ 

мови SQL" ("АНС SQL")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована навчальна система призначена для вивчення основ 
мови SQL. Містить основні відомості щодо типів даних, систем 
команд, створення таблиць і індексів, запитів на вибірку та 
модифікацію даних, а також структурованих запитів та підзапитів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  74999  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана Анатоліївна  
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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 "Благословение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75000  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана 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 "Сказка небес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75001  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана 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 "Чужая жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75002  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Валентин Михайлович, Зарічкова Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний 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 "Методичні рекомендації "Обґрунтування етапів 
формування та складових елементів "соціального пакета" 
працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров'я 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75003  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сисоєва Світлана Олександрівна, Соколова Ірина 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)  Навчальний посібник "Теорія і практика вищої освіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої 
освіти : навч. посібник / С.О. Сисоєва, І.В. Соколова. - 2016. - 338 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлені найбільш ключові, на думку авторів, проблеми 
сфери вищої освіти, аналіз яких дозволить майбутнім викладачам 
поглибити знання з проблем вищої освіти як соціокультурного 
феномена і предмета міждисциплінарного дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75004  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахолівецький Віталій Юрійович  
 
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 "Гімн НВО школи-ліцею № 8"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75005  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Настасенко Валентин 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)  Брошура "Сравнительный анализ известных гидроволновых 
энергетических систем и созданных профессором В.А. Настасенко 
(Украина)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота належить до галузей нетрадиційної енергетики та суднобуду-
вання, а саме до гідрохвильової енергетики. Показано, що існуючі 
гідрохвильові енергетичні системи мають суттєві недоліки: 
складність, можливість пошкодження хвилями, велику кількість 
перетворень енергії, що знижує їх ККД і не дозволяє замінити 
традиційні суднові двигуни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75006  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Настасенко Валентин 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)  Брошура "Судовые ветряные энергетические системы и их технико-
экономический анализ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота належить до галузей нетрадиціної енергетики та суднобудування, а 
саме до вітряної енергетики. Показано, що вітряні енергетичні 
системи слід розділити на дві: попутного та зустрічного принципу дії. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75007  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Настасенко Валентин Олексійович  
 
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)  Брошура "Разработка спасательной шлюпки с неограниченной 
дальностью активного действия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота належить до галузі безпеки судноплавства, а саме до 
рятувальних шлюпок. Показано, що існуючі рятувальні шлюпки 
мають суттєві недоліки: 1) обмежений час і радіус активної дії, 
обумовлений кількістю розміщеного на ній палива; 2) малу 
потужність ходового двигуна, що розвиває швидкість 6 вузлів і 
обмежує можливість протидії хвилям. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75008  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
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 науково-методичного характеру 
"Навчально-методичний комплекс з дисципліни "СЕКСОЛОГІЯ. 
ОСНОВИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст навчальної та робочої програм даного курсу. 
Крім того, презентовані матеріали містять пояснювальну записку до 
курсу, яка розкриває предмет, завдання курсу, компетентності, 
методи контролю, рекомендовану літературу та інші інформаційні 
ресурси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75009  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
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 науково-методичного характеру 
"Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Наративна 
психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір розкриває зміст навчальної та робочої програм даного курсу. 
Крім того, презентовані матеріали містять пояснювальну записку до 
курсу, яка розкриває предмет, завдання курсу, компетентності, 
методи контролю, рекомендовану літературу та інші інформаційні 
ресурси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75010  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чхаідзе 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)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Авторська анкета "Мотиви створення шлюбу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета запропонована для дослідження особистісних мотивів 
створення шлюбу. Дозволяє виявляти різноманітні мотиви створення 
шлюбу особистості, зокрема: біологічні, економічні, соціально-
культурні, духовні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75011  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейдик Олександр 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)  Наукова стаття "Застосування таблиці Блока при вивченні 
рекреаційно-географічних дисциплін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті запропонована адаптація таблиць Джозефа Блока до 
ресурсно-туристичної проблематики, коли кожній з 50 комірок 
відповідає певний рекреаційно-туристичний об'єкт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75012  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Serge Udalin (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 "Stay"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіотвір Сергія Удаліна - Stay 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75013  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Serge Udalin (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 "Gravity"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіотвір Сергія Удаліна Gravity 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75014  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейдик Олександр 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)  Наукова стаття "Видатні родовища корисних копалин в таблиці 
Менделєєва: світовий та національний вимір"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті наведені основні положення щодо адаптації періодичної 
системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва до національної  та 
світової природно-ресурсної проблематики, коли в більшість комірок 
хімічних елементів вміщується узагальнена інформація про найбільш 
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потужні родовища корисних копалин, розміщених в межах економіко-
географічних районів та країн. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75015  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
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 "Реєстрація показів з тензодатчиків із 
використанням Microsoft Excel за допомогою USB інтерфейсу" 
("TenzoHx711-Uart xls")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для реєстрації даних з тензодатчика в програмі 
Microsoft Excel для зручного редагування та збереження отриманих 
результатів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75016  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
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 "Реєстрація показів з тензодатчиків із 
використанням Microsoft Excel за допомогою ТСР протоколу" 
("Tenzo-TCP xls")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для реєстрації даних з тензодатчика 
безпровідним методом в програмі Microsoft Excel для зручного 
редагування та збереження отриманих результатів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75017  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ірина Михайлівна  
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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 "Управління трудовим потенціалом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформовані тестові завдання та комплекс задач сприятимуть 
ефективному опрацюванню та засвоєнню студентами навчального 
матеріалу, формуванню практичних прийомів і навичок логічного 
мислення, навиків практичного розв'язання завдань щодо управління 
трудовим потенціалом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75018  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "I SALE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз торгової марки представлений як комбінаторика стилізованого 
зображення фрагмента клавіатури телекомунікаційного засобу та 
фрази "I SALE"- у перекладі "я...із знижками" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75019  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Сергій Олегович  
 
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 документального фільму "Наш капелан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75020  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Олена Іванівна, Ротань Наталя Вікторівна, Яковенко 
Олександр Євгенович  

 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Проектування систем управління якістю у 
вищих навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам 
управління якістю освіти у вітчизняному освітньому просторі з 
позиції набутого досвіду та визначення інноваційних шляхів їх 
вирішення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75021  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Олена Іванівна, Яковенко Віра Дмитрівна, Яковенко Євген 
Олександрович  

 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Оцінювання систем управління якістю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам 
управління якістю освіти у вітчизняному освітньому просторі з 
позиції набутого досвіду та визначення інноваційних шляхів їх 
вирішення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75022  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколов Віктор Васильович  
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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)  Лібрето балету "Княжна Тараканова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В лібрето відображено більш як 20-річне кохання і таємний шлюб 
простого українського козака Олексія Розума і російської імператриці 
Єлизавети Петрівни. Народження від цього шлюбу дочки Августи і 
подальша доля Августи на фоні історії всієї Російської імперії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75023  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганок Віталій Володимирович, Роїк Павло Дмитрович, Андрійчук 
Олег Валентинович, Каденко Сергій 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 "Система розподіленого збору та обробки 
експертної інформації для систем підтримки прийняття рішень - 
"Консенсус-2" ("СРЗОЕІ "Консенсус - 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система реалізує технологію побудови проблемно-орієнтованих баз 
знань цільового типу для слабкоструктурованих предметних 
областей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75024  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волинець Андрій Ориславович  
 
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 "Авторська розробка словесно-графічного позначення 
"Barristers"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Авторська розробка Волинця Андрія Ориславовича - словесно-
графічне зображення "Barristers".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75025  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Іван Степанович  
 
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 музичних творів з текстом "Авторська збірка Івана Білого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська розробка Білого І.С. "Музичні твори з текстом "Дитинство 
золоте" та "А все це за те". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75026  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларкіна Світлана Олександрівна, Стаднік Інна 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)  Письмовий твір "Авторская методика приготовления препаратов на 
основе гидроксиапатита кальция и гиалуроновой кислоты ex tempore 
для восполнения объема тканей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75027  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна  
 
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)  Опис психологічної гри для позбавлення від зайвої ваги  
"псиХУДЕЙКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис - це повноцінний терапевтичний сеанс, що дозволяє дати 
психологічну установку на схуднення без дієт і фізичних навантажень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75028  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набродов Володимир Захарович  
 
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 "Допуски, посадки та технічні вимірювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Якість і ефективність дії машин, приладів та механізмів пербувають у 
прямій залежності від вимог точності та контролю їх виготовлення, 
які значною мірою визначені стандартами, допусками та посадками. 
Допуски та посадки є головною передумовою найважливішої 
властивості сукупності виробів - взаємозамінності, яка визначає 
значною мірою техніко-економічний ефект, що отримується при 
виробництві та експлуатації сучасних технічних приладів.    
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75029  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Дем'яненко Ігор Анатолійович, 
Козловська Ганна Олексіївна, Рутгайзер Вікторія 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 "Методы образования на кафедре анатомии 
человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдул-Огли Л.В., Дем'яненко І.А., Козловська Г.О., 
Рутгайзер В.Г. Методы образования на кафедре анатомии человека // 
Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Вип. 2, Том 1 (128). -        
С. 140-142. 
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Анотація   
Метою дослідження було встановити зміни, які відбуваються у 
системі організації учбового процесу у вищому медичному учбовому 
закладі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75030  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Педаченко Євгеній Георгійович, 
Павлов Андрій Ігорович  

 
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 "Топографические особенности повреждений 
структур задней черепной ямки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошарний В.В., Педаченко Є.Г., Павлов А.І. 
Топографические особенности повреждений структур задней 
черепной ямки // Вісник ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна 
академія". - 2015. - Том 15, Вип. 3 (51), Ч.1. - С. 336-343. 

 
Анотація   

Метою дослідження було провести літературний огляд з питання 
травматичних ушкоджень структур задньої черепної ямки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75031  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенко Тарас Миколайович, Якимчук Любов Василівна  
 
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 художнього фільму "Будинок "Слово" ("Слово")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На початку 30-х років у харківський будинок "Слово", де мешкають 
знані українські письменники, заселяється поет-графоман Акімов. 
Співпраця з ОГПУ робить його відомим літератором.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75032  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвостенко Владислав 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)  Наукова стаття "Innovative Financial Technologies in the Security Exchange"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75033  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турчин Раїса Олександрівна  
 
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)  Посібник "Авторский курс по наращиванию ресниц "Объем в 
совершенстве" ("Объем в совершенстве")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено опис авторського методу нарощування вій, правила 
формування пучків та модулювання по типу ока, варіанти та 
послідовність кріплення вій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75034  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Людмила Анатоліївна  
 
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)  Навчальний посібник "Актуальні проблеми психології вищої воєнної 
школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для слухачів вищих військових навчальних 
закладів державної форми власності, в яких здійснюється на певних  
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рівнях вищої освіти підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації військових фахівців для подальшої служби на посадах 
офіцерського або начальницького складу з метою задоволення потреб ЗСУ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75035  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Оксана Володимирівна, Іванова Янна 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 "Психодіагностичнй  тест - опитувальник 
"Методика діагностики компонентів пасіонарності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами розроблений психодіагностичний інструментарій, 
спрямований на діагностику компонентів пасіонарності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75036  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусько Олександр Андрійович  
 
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)  Енциклопедія "Полтавіка. Полтавська енциклопедія: у 12 томах - 
том 6: Наука і освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75037  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляров Олександр Іванович (Leninas)  
 
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 "Фундамент для каждого жителя Украины" 
("Фундамент (1,2 га)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75038  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добкін Владислав 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)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"CMAXCRM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений оригінальним зображенням назви комп'ютерної 
програми "CMAXCRM", котра виконана латиницею, де літери "С" та 
"R" є стилізованими. Друга частина логотипу являє собою стилізовані 
зображення предметів, що символізують комунікацію та зв'язок в 
мережі Інтернет. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75039  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добкін Владислав Ігорович  
 
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 "CMAXCRM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, в якій автор описує мовою програмування усі головні 
функції та логіки для срм-системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75040  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELEN PASSA (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 "Сошли с ума"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75041  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELEN PASSA (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 "Искать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75042  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELEN PASSA (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 "Сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75043  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Олена Михайлівна, Похилько Валерій Іванович, Бєлорус 
Андрій Іванович, Оксак Григорій Анатолійович, Артьомова Наталія 
Сергіївна, Полторапавлов Володимир 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 "Безпека пацієнта. Глобальна тригерна методологія 
ідентифікації та оцінювання несприятливих подій у відділеннях 
інтенсивної терапії новонароджених"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою роботи стала розробка Неонатального тригерного інструмента 
для оцінювання несприятливих подій у пацієнтів відділень 
інтенсивної терапії новонароджених на основі адаптації Глобального 
та Педіатричного тригерних інструментів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75044  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороховець Галина Юріївна, Сілкова Олена 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)  Навчальний посібник "Біоінформатика. Вступний курс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить основні теоретичні відомості з біоінформатики, 
зокрема про секвенування геномів та синтез аналогів природних 
пептидів, світові бази даних біологічної інформації та інструменти 
роботи з біологічними даними, важливі досягнення фармакогенетики, 
філогенетичний аналіз послідовностей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75045  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Терять любимых глупо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75046  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Анастасія Вячеславівна  
 
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 "Пушкин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75047  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Злоцький Олександр Борисович  
 
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)  П'єса для фортеп'яно "К Эльвире"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75048  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Василь Йосипович  
 
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 "Світ граничних швидкостей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоб спростити кінематику й динаміку за реальних релятивістських 
швидкостей, запропоновано надреальну світову сферу граничних 
швидкостей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75049  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Михайло Миколайович, Черкасова Любов Анатоліївна, 
Костенко Микола Прокопович  

 
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 розрахунку 
індивідуальних сонографічних розмірів матки та яєчників" 
("GeniNorm")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання програми надає можливість визначити індивідуальні 
нормальні сонографічні розміри матки та яєчників у різні фази 
менструального циклу на підставі комплексу антропометричних 
показників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75050  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таірова Катерина 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 "Бо ми козаки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75051  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
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 недвижимость версии 1.0: MLIS 
RIO 1.0, LVP MLIS RIO 1.0, AWP MNIS RIO 1.0 и OM RIOml 1.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка програм призначена для знаходження в звичайному і 
мережевому режимах, а також на будь-яких мовах їх інтерфейсів 
ефективних стратегій купівлі або продажу об'єктів нерухомості з 
комерційною метою або з метою їх здачі в оренду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75052  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мізік Юлія Ігорівна, Конопліна Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними 

підприємствами на основі методу таксономії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено розрахунок інтегрованих показників рівня взаємодії 
підприємств житлово-комунального господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75053  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голинський Іван Стахович, Куць Олександр Григорович, 

Муравський Леонід Ігорович, Личак Олег Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 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 "Програма керування переносним 

програмно-апаратним комплексом для неруйнівного контролю 
композитних елементів конструкцій" ("Аcoustodo")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75054  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Володимир Іванович, Вожегова Раїса Анатоліївна, 
Митрофанов Олександр Петрович, Малярчук Микола Петрович, 
Малярчук Володимир Миколайович, Корольчук Валентина 
Миколаївна, Сидоренко Володимир Володимирович, Легкодух Іван 
Степанович, Сидоренко Сільвія Миколаївна, Лілевман Ігор 
Йосипович, Лілевман Ельвіра Хуснізаманівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державна наукова установа "Український науково-дослідний 
інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Проект оптимальних техніко-технологічних рішень 
для вирощування сільськогосподарської продукції на зрошенні 
"АгроОлімп Зрошення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Враховуючи глобальні зміни клімату в останні десятиріччя, які 
проявляються в зростанні температур та зниженні залежності 
землеробства від дефіциту природного вологозабезпечення, виникає 
потреба в розробці техніко-технологічних рішень для зони 
посушливого степу України із застосуванням сучасної дощувальної 
техніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75055  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гріньов Володимир Герасимович, Хорольський Андрій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут фізики гірничих процесів 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 "Програма знаходження найкоротших 
відстаней між усіма вершинами мережевої моделі" ("Програма 
"GraphON.v1.2017")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75056  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Кушнір Валентина Олексіївна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Мацюк Антон Сергійович, Оберняк Сергій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Вагоны-хоперы для перевозки минеральных 
удобрений  (обследование технического состояния)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75057  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, Колісніченко Наталя Миколаївна, Попов 
Микола Петрович, Герасимюк Костянтин Харитонович, Мамонтова 
Елла Вікторівна, Давтян Степан Гургенович, Липовська Світлана 
Олексіївна, Мурзановський Геннадій Модестович  

 
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 "Методика дослідження організаційної 
ефективності органів та посадових осіб місцевого самоврядування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика вирішує завдання: вдосконалення системи 
планування за цілями і результатами діяльності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75058  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Козловська Ганна Олексіївна, 
Рутгайзер Вікторія Георгіївна, Дубовик Ксенія Ігоріївна, Бельська 
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)  Наукова стаття "Морфометрические показатели пупочного канатика 
в норме и при нарушении формирования плаценты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдул-Огли Л.В., Козловська Г.О., Рутгайзер В.Г., 
Дубовик К.І., Бельська К.С. Морфометрические показатели 
пупочного канатика в норме и при нарушении формирования 
плаценты // Морфологія. - 2016. - Том 10, № 3. Ч.1. - С. 53-56. 

 
Анотація   

Метою дослідження було встановити особливості морфометричних 
показників пупкового канатика. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75059  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Олексій Вячеславович, Куцик Микола Стефанович  
 
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 художнього фільму з попередньою робочою (умовною) 

назвою "Скажене весілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тема фільму - мультикультурний шлюб в умовах "занадто щирого" 
патріотизму. Василь Сердюк, консервативний голова районного 
клубу культури, дізнавшись, що його донька Катруся виходить заміж 
за афрофранцуза, робить все, щоб зірвати весілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75060  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цубанова Наталя Анатоліївна, Пімінов Олександр Фомич, Шульга 

Людмила Іванівна, Лукієнко Ольга Василівна, Ролік Світлана 
Миколаївна, Губченко Тетяна Дмитрівна, Бур'ян Катерина 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 

"Методичні рекомендації для викладачів з тематики 
"Фармакогенетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації для викладачів з тематики 

"Фармакогенетика" / Н.А. Цубанова, О.Ф. Пімінов, Л.І. Шульга та ін. - 
Х., 2016. - 24 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75061  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Сергій 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)  Навчально-методичний посібник "Візуальне програмування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Петренко С. В. Візуальне прграмування : навч.-
метод. посіб. / С. В. Петренко. - Рівне : О. Зень, 2017. - 125 с.  

 
Анотація   

У посібнику представлені навчальні матеріали, методичні розробки 
лабораторних занять, короткий виклад основної інформації з курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75062  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей Олександр 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 "PIATTO 
PROFESSIONAL"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75063  
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Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловей Олександр 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 "Tertio"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75064  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параска Сергій Георгійович  
 
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 "Панда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Красивий та милий бамбуковий ведмедик Панда не живе в Україні, 
але може бути цікавим як дітям, так і дорослим. Панда є символом 
Всесвітнього фонду дикої природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75065  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Тетяна Іванівна (Пані Осте)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрований навчальний посібник "Вивчаємо та граємо - граємо та 
вивчаємо. ГРА-НАВЧАЙКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Автор пропонує за допомогою гри вивчити форми неправильних 
дієслів англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75066  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Микола Юрійович, Кадничанський Микола Вікторович, 
Чудопал Анна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова 

 
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 (наукова стаття) 
"Методика організації реєстру документів (на прикладі архіву 
договорів)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто методи організації реєстру документів та їх 
реалізацію у середовищі MS Office. Запропонований підхід дозволяє 
упорядкувати велику кількість однотипних документів для подальшої 
роботи з ними, як то вибіркове коригування, серійне друкування 
тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75067  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Тетяна Валеріївна, Кадничанський Микола Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова 

 
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 (наукова стаття) 
"Проектування національного рейтингу якості корпоративного 
управління: теоретичні і практичні аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретико-методологічні засади та практичну апробацію 
оцінки рейтингу якості корпоративного управління акціонерних 
товариств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75068  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Немировський Дмитро 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 "МедЦентр+"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації діяльності 
медичної установи, створення електронної реєстратури пацієнтів та 
потенційних клієнтів, організації роботи cаll-центру, автоматизації 
робочих місць персоналу тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75069  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арапов Олег Віталійович  
 
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 "Роль фольклору у формуванні тілесної та духовної 
досконалості дітей в Київській Русі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75070  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колядюк Роман 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)  Стаття "Новый количественный комплексный показатель для 
оценки и сравнения эффективности маркетинговых, социальных  
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                                                            исследований - Информативность InKo (коэффициент 
информативности Колядюка)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена опису та застосуванню наукового винаходу в 
галузі соціології та маркетингу - комплексній кількісній оцінці 
інформативності маркетингових та соціальних досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75071  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарсія Маркіна Лариса Анхела  
 
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 "Makeup Artist"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75072  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арапов Олег Віталійович  
 
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 "Общая характеристика процесса воспитания детей в 
период Киевской Руси"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75073  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Серія малюнків "День и ночь над Городом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75074  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхеєв Денис Вікторович  
 
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)  Анімаційний телефільм "Mouse Sciense"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75075  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трегуб Єгор Ігорович (GOR R.U.N.E.S.)  
 
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)  Серія малюнків "Incredible"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75076  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сойчук Руслана Леонідівна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Виховання національного 
самоствердження в учнівської молоді: теорія і методика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Сойчук Р.Л. Виховання національного 
самоствердження в учнівської молоді : теорія і методика : навчально-
методичний посібник / Р.Л. Сойчук. - Рівне : О. Зень, 2015. - 288 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретичні 
засади виховання національного самоствердження учнівської молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75077  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сойчук Руслана Леонідівна, Регула Тетяна Анатоліївна, Береговська 
Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Через національне 
самоствердження до процвітання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сойчук Р.Л., Регула Т.А., Береговська Н.О.           
Через національне самоствердження до процвітання : навч.-метод. посіб. / 
Р.Л. Сойчук, Т.А. Регула, Н.О. Береговська та ін.; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. -  
Київ ; Рівне ; Шепетівка : О. Зень, 2017. - 208 с.  

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику на основі результатів 
дослідження і досвіду роботи висвітлено теоретичні і методичні засади 
виховання національного самоствердження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75078  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Міланенко Олександр 
Анатолійович, Кущ Олексій Іванович, Шевченко Олександр 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Підвищення 
триботехнічних властивостей поверхонь тертя в умовах вибіркового 
перенесення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі досліджуються протизношувальні і антифрикційні 
властивості базової оливи із вмістом фулереноподібної суміші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75079  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Міланенко Олександр 
Анатолійович, Савчук Анатолій Миколайович, Білякович Олег 
Миколайович, Туриця Юлія Олександрівна  

 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення протизношувальних, протизадирних та антифрикційних 
властивостей досліджуваних олив"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана методика присвячена вивченню питань щодо впливу легуючих 
елементів на інтенсивність спрацювання сталі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75080  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косюк Лариса Анатоліївна (Лариса Рай)  
 
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 up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75081  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олекса Удайко (псевдонім), Назарук Віталій Теодосійович  
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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)  Текст пісні "Поцілуй мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В пісні йдеться про найважливіше почуття в житті людини - кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75082  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пімінов Олександр Фомич, Якущенко Вікторія Анатоліївна, Шульга 
Людмила Іванівна, Ролік Світлана Миколаївна, Губченко Тетяна 
Дмитрівна, Бур'ян Катерина Олександрівна, Цубанова Наталя 
Анатоліївна, Лукієнко Ольга Василівна, Домар Ніна Анатоліївна, 
Шевченко В'ячеслав Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Основные фармацевтические аспекты диетических 
добавок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основные фармацевтические аспекты диетических 
добавок : методические рекомендации / А.Ф. Пиминов, В.А. Якущенко, 
Л.И. Шульга и др. - Х. : Вид-во НФаУ, 2012. - 187 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять основні фармацевтичні аспекти 
дієтичних домішок. Докладно висвітлено питання їх термінології, 
класифікації, нормативної бази реєстрації, стандартизації та 
сертифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75083  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квітчата Ганна Іванівна, Шульга Людмила Іванівна, Пімінов 
Олександр Фомич, Якущенко Вікторія Анатоліївна, Лукієнко Ольга 
Василівна, Шевченко В'ячеслав Олександрович, Плис Сергій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний твір "Клініко-фармакологічні аспекти 
протиалергічних та імунотропних лікарських засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клініко-фармакологічні аспекти протиалергічних та 
імунотропних лікарських засобів : метод. рек. для викладачів /                
Г.І. Квітчата, Л.І.  Шульга, О.Ф. Пімінов та ін. - Х. : НФаУ, 2017. - 30 с. 

 
Анотація   

У творі висвітлено теоретичні аспекти викладення навчальної 
тематики для педагогів системи післядипломної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75084  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугеда Любов Костянтинівна, Балан Микола Макарович, Швайко 
Ігор Григорович, Ящук Леонід Омелянович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване визначення показника 
ТКМ для кільцевих маршрутів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованого визначення техніко-еко-
номічного показника ефективності перевезення поштового вантажу 
ТКМ (тонно-кілометрів) для кільцевих маршрутів  залежно від кількості 
вузлів поштового зв'язку на кожному маршруті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75085  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпортько Оксана 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 "Тисяча доріг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75086  
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Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпортько Оксана 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 "Султан-Сулейман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75087  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпортько Оксана 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 "Загадай желание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75088  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпортько Оксана 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 "Буду с тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75089  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпортько Оксана 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 "Все буде добре"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75090  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус)  
 
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 увезу тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75091  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євченко Ольга Степанівна  
 
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  75092  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євченко Ольга Степанівна  
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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 "Темна нічка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75093  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євченко Ольга Степанівна  
 
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 білому коні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75094  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
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 "Дай списать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75095  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія Володимирівна  
 
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 "Не моя вина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75096  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "Мой самый лучший"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75097  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "Лучше поздно, чем никогда" ("ЛПЧН")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75098  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "Дело было в деревне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75099  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "Запитай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75100  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "По вуха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75101  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "Не до сна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75102  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "Я влюблена в твои глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75103  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "Я и моя мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75104  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Марія 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 "Осень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75105  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максакова Аліна 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)  Книга "Володарі Карпат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максакова А.С. Володарі Карпат - Хмельницький, 
Видавець ФО-П Стасюк Л.С., 2016. - 64 с. 

 
Анотація   

Нажаль, у наш час люди часто забувають істинні почуття до своєї 
Батьківщини, і цей твір на прикладі минулих поколінь свідчить, що 
боротьба за Національну свободу - це найвищий з усіх можливих 
подвигів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75106  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорчук Мирослав 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)  Книга "Народження мільйонера. (Матеріальний і моральний 
аспекти)"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Путівник для розумних жінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75107  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єва Вікторія Володимирівна (Аруна Вахтани)  
 
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 "СТИХИЙНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ МАГИЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга являє собою результат глибинних досліджень Всесвітньої 
Грамоти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75108  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купець Валерій Євгенович  
 
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 "Комплексная оздоровительная программа "Система 
Доктора Куберда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75109  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луп'як Дмитро Дмитрович, 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 "МЕХАНІЧНА ТОРГОВА СИСТЕМА НА 
ОСНОВІ ДИВЕРГЕНЦІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує автоматичну торгівлю на фінансовому ринку на 
основі стратегії, яка базується на принципі дивергенції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75110  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луп'як Дмитро Дмитрович, 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 "АНАЛІЗАТОР АЛГОРИТМІВ 
СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє визначити якість сегментації, швидкодію 
алгоритму та залежність результату від вхідних параметрів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75111  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луп'як Дмитро Дмитрович, 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 "ЕМУЛЯТОР ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО 
СТРУМУ З ПОСЛІДОВНИМ ТА ПАРАЛЕЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє визначити зміну характеристик при зміні 
параметрів двигуна із заданою точністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75112  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луп'як Дмитро Дмитрович, 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 "КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ ЗА АЛГОРИТМОМ ХЕММІНГА ДЛЯ 
ЕСС-ПАМ'ЯТІ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматично усунути можливу помилку під час 
роботи пам'яті з внутрішнім коригуванням помилок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75113  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрієнко Вячеслав Валерійович, 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 "РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕРАЦІЇ ПРИВАТНОГО 
КЛЮЧА ЗА АЛГОРИТМОМ ЕЛЬ-ГАМАЛЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує генерацію приватного ключа за алгоритмом 
Тахера Емаль-Гамаля. За допомогою простих чисел генерується 
простий примітивний корінь та знаходиться захищений приватний 
ключ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75114  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрієнко Вячеслав Валерійович, 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 "КРИПТОСИСТЕМА З ПУБЛІЧНИМ 
КЛЮЧЕМ ЕЛЬ-ГАМАЛЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Публічний ключ, який використовується для розшифрування 
шифротексту, дозволяє користувачу програми прочитати 
повідомлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75115  
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Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DJ BOSS (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)  Музична композиція "TRANSFORMATION"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75116  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DJ BOSS (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)  Музична збірка "DARKNESS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли такі композиції: "DARKNESS", "BOGUSLAV", 
"LOW ASTRAL", "CRAZY HOUSE", "BOGUSLAV (REMIX)", 
"UNDERGROUND", "DON'T TALK!", "RASN", "DARKNESS-II", 
"SEXLOOK", "TO THE FUTURE BY SPACE". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75117  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DJ BOSS (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)  Музична композиція (перша частина) "UNREQUITED LOVE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75118  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Довідник учасника дорожнього руху щодо 
нормативно-правового регулювання відносин у сфері дорожнього 
руху та його безпеки" ("Довідник учасника дорожнього руху" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У довіднику представлені як окремі ключові аспекти, норми і 
положення нормативно-правових актів у сфері дорожнього руху та 
його безпеки, трактування яких може бути неоднозначним або 
суперечливим, так і практичні поради для учасників дорожнього 
руху, чіткі алгоритми їх дій у разі виникнення нестандартних 
ситуацій, під час взаємодії з іншими суб'єктами у сфері дорожнього 
руху та його безпеки, зокрема контролюючими органами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75119  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицький Сергій Михайлович, Бомбик Вадим 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 "Визначення точки відбору максимальної 
потужності сонячним модулем на основі інкрементного алгоритму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження вольт-амперної 
характеристики та залежності потужності від напруги сонячного 
модуля, що дозволяє визначити точку відбору максимальної 
потужності сонячним модулем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75120  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Юлія Сергіївна  
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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, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис гри з ілюстраціями "Хіміко-психологічна гра "Хімічні 
перегони"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра призначена для учнів старшої школи, студентів коледжів, 
технікумів або училищ, також студентів І та ІІ курсів навчання 
вищих навчальних закладів. Завдяки цій грі викладач зможе оцінити 
знання учнів/студентів з хімії, а саме про періодичний закон хімічних 
елементів і періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва, 
особливості будови їх атомів, фізичні та хімічні властивості груп 
елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75121  
 
Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аблова Галина 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки щодо виконання курсового 

проекту з дисципліни "Основи менеджменту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі містяться всі необхідні положення щодо здобуття практичних 
навичок самостійної організації роботи персоналу на підприємствах 
сфери туризму, передбачення якісної системи мотивації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75122  
 
Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 
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 "Постой, любимая"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісні: "Всё", "Королева бала", "Постой любимая", "У пошуках 
пригод".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75123  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
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 "Мультимистецький проект "Коронація слова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір є похідним від літературного твору "Міжнародний 
Відкритий Мультимистецький Конкурс "Коронація Слова" (1998 
рік)" та літературного твору "Міжнародний Відкритий Літературний 
Конкурс "Коронація Слова" (2016 рік)", написаного цими ж 
авторами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75124  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивінець Олег Леонідович, Моісеєнко Олег Володимирович, Скляр 
Олександр Олександрович, Думчєв Олексій Володимирович, Личман 
Дмитро Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "LOTParking"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління і контролю над платними 
стоянками автомобілів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75125  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васецька Лариса Іванівна, Алєксєєнко Тетяна Миколаївна, 
Сидоренко Оксана 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)  Навчальний посібник "Граматика української мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для студентів-іноземців російськомовної 
форми навчання. Він містить граматичні таблиці з коментарями, 
вправи, тексти, діалоги, завдання для самостійної роботи, тести і 
контрольні завдання. Метою посібника є формування і розвиток 
мовної та мовленнєвої компетенції у студентів-медиків на матеріалі 
наукового стилю мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75126  
 
Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивінець Олег Леонідович, Моісеєнко Олег Володимирович, Ченцов 

Віталій Георгійович, Колодяжний Єгор Вадимович, Десятниченко 
Олександр Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система детекції, навігації і оплати вільної 

парковки "GUIDO" ("GUIDO")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система інформування про доступність паркувальних місць 
призначена для моніторингу наявності/відсутності вільних 
паркувальних місць на паркувальних майданчиках та інформування 
про інтенсивність використання парковок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75127  
 
Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лета Гоев (псевдонім)  
 
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)  Збірник пісень "Осень 2016-го"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник вмістив особисті почуття автора у складний час самотності. 
Усі твори збірника присвячені особисто коханій жінці автора - Тетяні. 
У час, коли автор не спілкувався з коханою, вірші були єдиним 
ланцюгом, хай і однобічним, що давав змогу висловити почуття 
коханій людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75128  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуйков Ігор 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 "Котломонтаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75129  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Анатолій Іванович, Балджи Марина Дмитрівна, Котова 
Інна Миколаївна, Сментина Наталія Валентинівна, Колодинський 
Сергій Борисович, Карпов Володимир Анатолійович, Бойко Ольга 
Станіславівна, Шевченко Валентина Василівна, Фіалковська  
Анастасія 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)  Звіт про науково-дослідну роботу "Консалтингове забезпечення 
управлінських економіко-екологічних рішень на регіональному рівні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75130  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

457 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрончак Христина Альфредівна  
 
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 "Feeling Good" ("FG")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це автобіографічна пісня про те, що випадковостей в нашому житті не 
буває. Іноді одна зустріч може перевернути все твоє життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75131  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степко Андрій Геннадійович (andstepko)  
 
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 "Програмна система управління та аналізу 
роботи інтелектуального будинку "Intelligent House" ("Intelligent 
House")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою програмної системи є універсальне управління пристроями 
Розумного будинку, зручний доступ до даних та спосіб управління 
розумними речами, можливість накопичення даних та їх, зокрема, 
статистичний аналіз з подальшою можливістю пародіювати поведінку 
користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75132  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владислав Рікі (псевдонім)  
 
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)  Казка-фентезі "Всемирная история наследник Атлантиды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Врятовані від смерті три брати пливуть в Атлантиду, де їх вчать 
чарівники. Ставши дорослими вони йдуть на корабель, де віддають 
данину Атлантиді за придбані знання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75133  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітлицька Вікторія Анатоліївна  
 
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)  Довідник "Музична культура Катеринославщини кінця XVIII - 
першого 20-ліття ХХ століть"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У довіднику надані відомості про функціонування духовних, 
загальноосвітніх, спеціальних музичних навчальних закладів краю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75134  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецька Тетяна 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)  Монографія "Організаційні напрями збалансованого розвитку 
інноваційно-інвестиційної діяльності на промисловому виробництві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Городецька Т.Б. Організаційні напрями 
збалансованого розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності на 
промисловому виробництві : монографія / Т.Б. Городецька. - Донецьк : 
Вид-во "Ноулідж" (Донецьке відділення), 2013. - 94 с. 

 
Анотація   

У роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання, яке полягає у розробці і обґрунтуванні теоретико-
методичних положень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75135  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пефтієва Олена Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Маріупольський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Образність як семантичний компонент лексичного 
значення найменувань особи в англійській та українській мовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії в межах лінгвокогнітивної та лінгвокультурологічної 
парадигми розглядається образний складник концепту ЛЮДИНА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75136  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пурпуров Олександр  Володимирович  
 
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 
"Метод полного массажного протокола "SunLife-Massage" (метод 
Александра Пурпурова)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено базові положення методу Олександра Пурпурова 
"SunLife-Massage".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75137  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воркут Тетяна Анатоліївна, Білоног Оксана Євгенівна, Дмитриченко 
Андрій Миколайович, Третиниченко Юрій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Управління 
ланцюгами постачань: логістичний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В роботі представлено концепцію управління ланцюгами постачань 
як системний стратегічний підхід щодо забезпечення ефективного 
руху матеріальних і відповідних їм інформаційних потоків в ланцюгах 
постачань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75138  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусійко Володимир Данилович, Високович Євген Вадимович, Макій 
Юрій Анатолійович, Коваль Андрій Борисович, Корпач Анатолій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма вибору параметрів робочих 
органів спеціальних землерийних машин безперервної дії, реалізована 
в середовищі MATHCAD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконана програма вибору параметрів робочих органів спеціальних 
землерийних машин безперервної дії, реалізована в середовищі 
MATHCAD.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75139  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусійко Володимир Данилович, Високович Євген Вадимович, Макій 
Юрій Анатолійович, Коваль Андрій Борисович, Корпач Анатолій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика створення спеціальних 
землерийних машин безперервної дії методом математичного 
моделювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика на основі математичного моделювання 
робочих органів спеціальних землерийних машин безперервної дії з 
урахуванням притаманних цим системам особливостей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75140  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурсенко Віктор Миколайович  
 
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 поезій "Біль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка поезій "Біль" містить поезії, вірші, побажання, написані 
автором з 2001 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75141  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Наталія Олександрівна, Нежевело Валентина 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)  Наукова стаття "Значение государственной поддержки фермерских 
хозяйств в Украине в сравнении с международным опытом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена окремим проблемним питанням щодо державної 
підтримки фермерських господарств в Україні, проаналізовано 
зарубіжний досвід надання державної підтримки, виявлені негативні 
чинники, що впливають на обсяг державної підтримки, створення та 
розвиток фермерських господарств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75142  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкац Михайло Вікторович, Ушкац Світлана Юріївна  
 
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 "Ефективний алгоритм розрахунку звідних групових 
інтегралів системи взаємодіючих частинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано оригінальний рекурсивний алгоритм розрахунку 
групових інтегралів на основі інформації про незвідні групові 
інтеграли (віріальні коефіцієнти) в рамках групового розкладання 
статистичної суми взаємодіючих частинок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75143  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полозова Віра Олександрівна (Vera Foreva)  
 
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 "Інструментальна музика "VF MUSIC VOL.1" 
("VF MUSIC VOL.1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор музичних тем альбому є Полозова В.О., український 
композитор, вокальний виконавець, відомий психолог та блогер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75144  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов Андрій Олександрович, Єрмоленко Олексій 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 "Transnational Integration of the Agrarian Sector of the Economy 
of Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнені основні мотиви транснаціоналізації аграрного сектора 
економіки України. Визначені принципи здійснення 
транснаціональної інтеграції, її економічно-організаційні засади 
побудови і розвитку. Наведено методику оцінювання рівня і 
глобальної ефективності транснаціоналізації секторальної економіки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75145  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов Андрій 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)  Книга "Розвиток виробничої контрактації в аграрному секторі 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено наукові основи і узагальнено досвід виробничої 
контрактації в аграрному секторі економіки. Удосконалено 
нормативно-правове забезпечення розвитку виробничої контрактації 
України. Розроблено моделі залучення усіх форм господарювання до 
квазіінтеграційних контрактних відносин в аграрному секторі 
економіки, оцінено ефективність виробничої контрактації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75146  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітлицька Вікторія 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)  Частина колективної монографії "Просветительская деятельность 
музыкального театра Восточно-украинского региона в конце ХІХ - 
первом 20-летии ХХ вв."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75147  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марута Наталія Олександрівна, Колядко Світлана Петрівна, 
Каленська Галина Юріївна, Денисенко Михайло Михайлович  

 
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 "Спосіб скринінгової діагностики адиктивних 
порушень у хворих на невротичні розлади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб діагностики адиктивних порушень у хворих на невротичні 
розлади відбувається за допомогою клініко-психопатологічного 
обстеження, що включає збір скарг, осбливостей анамнезу хвороби та 
життя, визначення факторів психічної травматизації тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75148  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожем'яко Андрій Вікторович, Васильківа Олена 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)  Навчальний посібник "Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни "Основи проектування та 
конструювання оптичних та оптико-електронних приладів" для 
студентів напряму підготовки "Оптотехніка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У матеріалах наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури 
та захисту лабораторних робіт з даної дисципліни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75149  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гльоник Герман Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут вертебрології і 
реабілітації" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Методика ортопедичної корекції 
функціональних порушень хребта методом короткого важеля" 
("Ортопедична корекція хребта методом короткого важеля")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір містить викладені українською мовою методичні рекомендації 
щодо лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, які 
супроводжуються порушенням рухової функції у хребетно-рухових 
сегментах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75150  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапченко Людмила Іванівна, Рибальченко Володимир Корнійович  
 
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 "БІОЛОГІЧНА І БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ" у 2-х томах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75151  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громова Злата Володимирівна, Махукова Володимира Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
фотографічний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Коммуникативная игра "Коммуникация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра призначена для того, щоб досліджувати і покращувати 
комунікацію між людьми. У грі, з одного боку, тренується навичка 
давати зрозумілі словесні вказівки, з іншого боку, тренується навичка 
уважно слухати, розуміти такі вказівки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75152  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимощук Олена Миколаївна, Кучерук Галина Юріївна, Мельник 
Ольга Володимирівна, Сьомін Олексій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Якість туристичних послуг водного транспорту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена питанням оцінки якості туристичних послуг 
водного транспорту. Розроблені методичні положення оцінки 
туристичних послуг на прикладі круїзного судна. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75153  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marty (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 "Marty - Кто мы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75154  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляров Олександр Іванович (Leninas)  
 
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 "Индивидуальные накопительные счета для граждан 
Украины" ("Накопительный счет")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Власник цього зобов'язання має право на відкриття на його ім'я 
індивідуального накопичувального рахунку, на який щомісячно буде 
нараховуватися його частка доходів від видобутку природних 
ресурсів, продажу та експлуатації державної власності на території 
України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75155  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Микола 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)  Книга "Великая тайна псориаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розкриває таємницю шкірної хвороби і допомагає людям 
позбутися цієї хвороби завдяки рекомендаціям з питань харчування, 
запропонованим рецептам мазей, трав, методикам застосування ліків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75156  
 

Дата реєстрації авторського права  01.12.2017  
 
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 "На перепутье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75157  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фанзи Водж (псевдонім)  
 
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)  Науково-фантастичний роман "Дивний сон доктора Ганбрика". 
Книга друга "Коловорот"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

468 

Анотація   
Існуючи в сучасному світі, люди вряди-годи замислюються над тим, 
як їхня діяльність виглядає ззовні. А якби на квітучу планету 
прилетіли б інопланетяни, яке б враження склалося у них про 
людське суспільство? 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75158  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородіна Тетяна Олександрівна  
 
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 з ілюстраціями "Астро-психологическая 
игра "Голограмма"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для оцінки та аналізу поточної ситуації в житті 
людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75159  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доронін Петро 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 "Письма с армии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75160  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовчанський Юрій Ярославович  
 
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 "МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШОВА ОЦІНКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виконання матеріально-грошової оцінки 
відводів лісосік рубок головного користування лісом та рубок 
формування і оздоровлення. Галузь: лісове господарство України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75161  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мунтян Галія Мухсинівна  
 
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 "Вечный двигатель Бога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теорія - вчення про мету та процес створення Богом Всесвіту і 
людини - як інтеграційний процес перетворення енергій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75162  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тутченко Віктор 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 "Програмне забезпечення системи 
електронного документообігу "БД Документообіг" ("БД 
Документообіг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення електронного діловодства та 
опрацювання документів, електронного документообігу, підпису 
документів в електронному вигляді, підготовки документів для 
архівного зберігання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75163  
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Дата реєстрації авторського права  04.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовчанський Юрій 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 "Накладання зйомки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вирішення різноманітних практичних 
задач геодезичного характеру при проведенні лісогосподарських 
заходів. Галузь: лісове господарство України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75164  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Култаєв Олександр Юрійович  
 
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 "BIOsoft technology" - метод определения 
психологического профиля личности с любым типом конституции       
У-Син" ("BIOsoft technology")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття для розрахунків психологічного профілю особи з будь-яким 
комбінованим типом конституції згідно із системою конституцій 
китайської натурфілософської моделі У-Сін. Метод може бути 
використаний в практичній психології, управлінні кадрами, 
менеджменті і т. ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75165  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Володимир Михайлович  
 
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 "Медична інформаційна система eHealthUA" 
("eHealthUA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для медичного документообігу для лікувальних 
закладів будь-якого типу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75166  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабан Наталія 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)  Книга "Z&F design. Zodiac flower design для линии мужской и 
женской одежды"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розкриває вплив на людину та її самопочуття кольорів і квітів, 
які передбачені гороскопом, а також зодіакальних символів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75167  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка ескізів вишивки "Кензо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складений твір являє собою ескізи вишивки з українським 
орнаментом, вишитим у техніці художньої гладі бавовняними 
нитками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75168  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Станіслав Романович, Величко Олег Миколайович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць Леонід 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 "Комп'ютерна програма для комплексного 
групового експертного оцінювання з урахуванням компетентності 
технічних експертів" ("Експертиза КТЕ 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує алгоритм групового експертного оцінювання 
проблемних питань, побудований з урахуванням визначених даних 
щодо компетентності задіяних технічних експертів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75169  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковленко Богдан Георгійович  
 
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 "Методологія проведення внутрішніх перевірок 
об'єктів "Склад"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методологія визначає системний підхід перевірок об'єктів "Склад", з 
метою контролю відповідності встановленим критеріям і підтримки 
його ефективної роботи.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75170  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутунець Сергій Олегович  
 
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 "G.E.T. GREEN ENERGY 
TECHNOLOGY" ("G.E.T. GREEN ENERGY TECHNOLOGY")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75171  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
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  Драматичний твір, Постановка твору, створеного для сценічного 
показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Драматичний твір "КЕНГУРУ. Трагедия. Или комедия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Двоє закоханих не можуть наблизитися одне до одного, бо обох 
роз'єднує страх перед майбутнім.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75172  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Скуратов Ігор Віталійович, 
Ямненко Володимир Петрович, Астахов Валерій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього анімаційного фільму "Мечты 
сбываются (иногда)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір, який представлений у вигляді сценарію 
мультиплікаційного фільму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75173  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дощенко Максим Анатолійович, Шевченко Роман Григорович  
 
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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "MR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75174  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодир Людмила Андріївна  
 
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 "Методика організації позаурочної 
роботи з математики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика організації позаурочної роботи з 
математики : навчально-метод. посібник для студентів фізико-
математичного факультету та вчителів математики /                             
уклад. Л.А. Благодир. - Умань : ФОП Жовтий О.О. - 173 с.  

 
Анотація   

У посібнику розкрито теоретичні основи організації позаурочної 
роботи з математики у школі та пропонуються методичні матеріали 
для проведення різних форм позаурочних занять та заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75175  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко 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)  Монографія "Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20-
30-ті роки ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левченко Н.В. Підготовка організаторів дитячого 
руху в Україні (20-30-ті роки ХХ століття) : монографія  /  

                                                            Н.В. Левченко - Умань : ФОП Жовтий, 2016. - 362 с. 
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75176  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусак Владислав Анатолійович, Калабська Віра Степанівна, 
Кремешна Тетяна Іванівна, Радзівіл Тетяна Анатоліївна, Умрихіна 
Оксана Станіславівна  

 
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 "Інструментальне виконавство: теорія, 
історія та практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інструментальне виконавство: теорія, історія та 
практика : колективна монографія / В.А. Гусак, В.С. Калабська,            
Т.І. Кремешна, Т.А. Радзівіл, О.С. Умрихіна. - Умань : ВПЦ "Візаві", 
2016. - 188 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено  історико-педагогічний та 
мистецтвознавчий аспекти розвитку інструментального виконавства 
як складника системи музичної освіти з визначенням освітньо-
педагогічних тенденцій та виконавських досягнень її представників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75177  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чвертко Людмила Андріївна, Корнієнко Тетяна 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 "Конкурентоспособность предприятия как фактор 
экономической безопасности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чвертко Л.А., Корниенко Т.О. 
Конкурентоспособность предприятия как фактор экономической 
безопасности // Вестник академии знаний. - 2016. -  № 19 (4). - С. 11-15. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75178  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорномаз Богдан Данилович  
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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)  Монографія "Україна Ольги Діденко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Україна Ольги Діденко: монографія. - К. : Талком, 
2017. - 134 с. : іл., фото. 

 
 
Анотація   

Видання присвячене 100-річчю від дня народження уманчанки, 
невтомного дослідника історії Уманщини, археолога, краєзнавця, 
етнографа - Діденко Ольги Петрівни - берегині української 
національної історії і культури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75179  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Ольга Яношівна  
 
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)  Картина "Біла орхідея"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконаний гуашевими фарбами на папері формату 60×80 см. 
Жанр - натюрморт, зображено квіти орхідеї, яблука, на передньому 
плані - намисто (перли), що розсипане на дерев'яному столі. Робота 
виконана з натури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75180  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Ольга Яношівна  
 
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)  Картина "Абрикосово-сонячні соняхи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір виконаний олійними фарбами на полотні формату 50×60 см. 
Жанр - натюрморт, зображено букет соняхів у скляній вазі, а також 
абрикоси і сливи, що розсипані на дерев'яному столі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75181  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Лісовська Ольга Василівна, Скус 
Ольга Володимирівна  

 
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 та культура України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України: навчальний посібник. / 
Т.В. Кузнець, О.В. Лісовська, О.В. Скус. - Умань : ВПЦ "Візаві" 
(Видавець "Сочінський М.М."), 2017. - 176 с. 

 
Анотація   

Посібник укладено у відповідності з вимогами кредитно-трансферної 
системи. Включає програму даної навчальної дисципліни, орієнтовну 
структуру курсу, матеріали до теми з пропонованою  літературою для 
самостійного їх вивчення, хронологічні схеми, тести підсумкового 
контролю по модулях для самоконтролю тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75182  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новаківська Людмила Володимирівна  
 
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 "Проблеми викладання словесності у спадщині 
педагогів-словесників другої половини ХІХ - початку ХХ століть"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Проблеми викладання словесності у спадщині 
педагогів-словесників другої половини ХІХ - початку ХХ століть": 
хрестоматія (для студ. вищ. пед. навч. закладів) / укладач Л.В. Новаківська. - 
Умань : Видавець "Сочінський М.М.", 2017. - 156 с. 

 
Анотація   

У посібнику представлені класичні праці з методики викладення 
літератури в школі педагогів-словесників другої половини ХІХ - 
початку ХХ століть. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75183  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлипняк Ірина 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)  Навчально-методичний посібник "Теорія та методика музичного 
виховання дошкільників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія та методика музичного виховання 
дошкільників : навчально-методичний посібник (для студентів 
педагогічних вузів) / І.Ю. Підлипняк. - Умань : ФОП Жовтий О.О., 
2017. - 116 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс вміщує лекції, практично-
семінарські та лабораторні заняття та список джерел інформації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75184  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Василь Вікторович  
 
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 "Інформаційні технології в лінгвістиці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Інформаційні технології в лінгвістиці : навч. 
посібник / В.В. Денисюк. - Умань : ФОП Жовтий, 2015. - 135 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено основні положення курсу, зокрема зосереджено 
увагу на таких важливих для лінгвіста проблемах, як автоматична 
обробка усного і писемного мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75185  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 
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 "Підготовка студентів-філологів до пошуково-
дослідницької експедиційної діяльності з українознавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено специфіку підготовки студентів-філологів вищого 
педагогічного навчального закладу до пошуково-дослідницької 
експедиційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75186  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Deutsch (збірник з граматики 
німецької мови для студентів гуманітарних спеціальностей вищих 
закладів педагогічної освіти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник є частиною навчально-методичного комплексу 
призначеного для вивчення німецької мови для професійного 
спілкування студентами немовних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75187  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевченко Вікторія 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)  Монографія "Етнознаковий характер українського дитячого 
фольклору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Етнознаковий характер українського дитячого 
фольклору : моногр. / В.В. Черевченко. - Умань : Видавець 
"Сочінський М.М.", 2016. - 172 с. 
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Анотація   
Монографію присвячено з'ясуванню механізмів народження образно-
смислової інформації в українському дитячому фольклорі, що дає 
надзвичайно багатий матеріал для осмислення специфіки народного 
світосприйняття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75188  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дука Тетяна Миколаївна  
 
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 "Виховання та розвиток дітей в 
інклюзивному освітньому середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виховання та розвиток дітей в інклюзивному 
освітньому середовищі : навчально-методичний посібник                   
[для студентів педагогічних вузів] / уклад. Т.М. Дука. - Умань :        
ФОП Жовтий О.О., 2016. - 125 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику, відповідно до курсу, висвітлено 
основні аспекти інклюзивної освіти, розкрито зміст професійної 
діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75189  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонца Ірина Семенівна, Розгон Валентина 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)  Навчально-методичний посібник "Сучасна українська літературна 
мова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасна українська літературна мова : навчально-
методичний посібник для студентів-філологів освітньо-
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" вищих навчальних 
закладів / уклад. І.С. Гонца, В.В. Розгон. - Умань : ФОП Жовтий О.О., 
2017. - 175 с. 

 
Анотація   

У посібнику запропоновано плани і завдання до практичних занять, 
лабораторних робіт для самостійної роботи та самоперевірки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75190  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ігор 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)  Монографія "Система методичної підготовки майбутнього вчителя 
астрономії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаченко І.А. Система методичної підготовки 
майбутнього вчителя астрономії : моногр. / І.А. Ткаченко. - Умань : 
Видавець "Сочінський М.М.", 2016. - 336 с. 

 
Анотація   

У монографії дано обґрунтування теоретичних і практичних основ 
побудови і функціонування системи методичної підготовки 
майбутнього вчителя астрономії як складової професійно-
орієнтованої підготовки вчителя-предметника з двох споріднених 
спеціальностей: фізики і астрономії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75191  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодир Людмила Андріївна  
 
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 "Методика навчання математики в 
поняттях, схемах і таблицях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика навчання математики в поняттях, схемах і 
таблицях : навчально-методичний посібник / уклад. Л.А. Благодир. - 
Умань : ФОП Жовтий О.О. - 144 с. 

 
Анотація   

В посібнику аналізуються основні питання загальної методики 
навчання математики. Особливістю посібника є доступна, 
систематизована, лаконічна форма викладу матеріалу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75192  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукуруза Антоніна Василівна  
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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 "Історія рідного краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія рідного краю : Уманщина. Посібник для 
студентів денної та заочної форм навчання / укл. : А.В. Кукуруза - 
Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. - 180 с. 

 
Анотація   

Пропонований посібник містить робочу програму навчальної 
дисципліни, тематику лекцій та семінарських занять, завдання для 
самостійного вивчення та індивідуальної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75193  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Юрій 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)  Картина "Софіївка. Рожевий павільон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина виконана олійними фарбами на полотні формату 80×60 см. 
Жанр - пейзаж. На полотні зображено мальовничий куточок на 
острові Анти-Цирцеї у дендрологічному парку "Софіївка" міста Умані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75194  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпич Ірина Олександрівна, Полєхіна 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)  Навчальний посібник "Основи консультування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для студентів спеціальності "Соціальна 
педагогіка", "Соціальна робота".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75195  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Валентина 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)  Монографія "Полікультурне виховання учнів початкової школи: 

теорія і методика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проаналізовано сутність та структуру полікультурного 
виховання школярів, розкрито критерії та рівні полікультурної 
вихованості дітей молодшого шкільного віку; охарактеризовано 
сучасний стан полікультурного виховання учнів у початковій школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75196  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Лариса 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)  Монографія "Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших 

школярів у творчій спадщині В. Сухомлинського"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі широкої джерельної бази висвітлено 
педагогічні умови забезпечення успіху в навчанні учнів молодшого 
шкільного віку в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75197  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гекалюк Людмала 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)  Сценарій танцювального марафону "Ми - українці!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Танцювальний марафон тричі проходив в Уманському державному 
педагогічному університеті.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75198  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінський Максим 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)  Наукова стаття "Інвестиційний майданчик як засіб реалізації 
інвестиційної політики в регіонах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковій статті обґрунтовано доцільність, при управлінні 
розвитком інвестиційного потенціалу регіонів, створення 
інвестеційних майданчиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75199  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музично-драматичний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Театралізоване дійство "Оженився мій миленький"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За основу театралізованого дійства взято твір - українську народну 
пісню "Оженився мій миленький".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75200  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матрос Ольга Олександрівна  
 
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)  Монографія "Педагогічна та просвітницька діяльність Івана 
Васильовича Лучицького (1845-1918)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75201  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубей Тетяна Дмитрівна, Веремюк Людмила Леонідівна, Бабій 
Інна Володимирівна, Бутенко Ольга Григорівна, Любченко Інна 
Іванівна, Семенов Андрій Анатолійович  

 
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)  Колективна монографія "Теоретичні засади підготовки студентів до 
педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75202  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворотенко Анастасія Юріївна, Куценко Сергій Володимирович, 
Прилуцька Олена 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)  Навчально-методичний посібник "АНСАМБЛЬ: МІСЦЕ 
УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Криворотенко А.Ю., Куценко С.В., Прилуцька О.О. 
Ансамбль : місце українського танцю у підготовці майбутнього 
вчителя хореографії / уклад. А.Ю. Криворотенко, С.В. Куценко,           
О.О. Прилуцька - Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. - 142 с. 

 
Анотація   

Посібник включає повний опис деяких українських танців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75203  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Мирослава Михайлівна  
 
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 "Зміст національного виховання в педагогічній думці 
України другої половини ХІХ - початку ХХ століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено зміст національного виховання в 
педагогічній думці України другої половини ХІХ - початку ХХ 
століття, охарактеризовано етапи його еволюції, у змісті кожного 
етапу виокремлено виховні цінності, тенденції та суперечності, 
визначено основні принципи формування змісту національного 
виховання, виявлено закономірності, що приводили до змін у змісті 
національного виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75204  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заленський 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  "Великий герб України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок базується на легенді про центр Землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75205  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Хореографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічна композиція "ВЕСНЯНІ БАРВИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хореографічна композиція відображає зустріч весни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75206  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Олександр Миколайович, Коберник Галина Іванівна, 
Волошина Ганна Петрівна, Муковіз Олексій Павлович, Голуб 
Володимир Миколайович, Дячук Павло Вікторович, Роєнко Людмила 
Миколаївна, Ящук Олена Миколаївна, Щербак Олександр 
Валерійович, Перфільєва Людмила Павлівна, Веремієнко Вадим 
Олегович  

 
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 "Підготовка вчителя до використання 
інноваційних педагогічних технологій у початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підготовка вчителя до використання інноваційних 
педагогічних технологій у початковій школі : монографія / Коберник О.М., 
Коберник Г.І., Волошина Г.П. [та ін.]. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 
190 с. 

 
Анотація   

У монографії розглядається проблема підвищення якості підготовки 
студентів, магістрів через використання інноваційних педагогічних 
технологій, підготовки майбутніх вчителів до впровадження 
інтерактивного навчання і впровадження у практику їхньої роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75207  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грітченко Тетяна Яківна  
 
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)  Електронний навчальний посібник "Методика навчання освітньої 
галузі "Природозавство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 
"Початкова школа" та вчителів початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75208  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ділова гра-суддівство у підготовці медіаторів у 
складних парних переговорах "Діалогічна комунікація. #The dialogical 
communication # TDC" ("Діалогічна комунікація. # TDC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ділова гра розроблена з метою розкриття знань, вмінь та навичок 
медіації у гейміфікації складання іспиту з діалогічної комунікації та 
оцінювання цієї комунікації з позиції суддівства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75209  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семчук Світлана Іванівна  
 
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)  Монографія "Формування інформаційно-комунікативної 
компетентності майбутніх вихователів: теорія та практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Семчук С.І. Формування інформаційно-
комунікативної компетентності майбутніх вихователів: теорія та 
практика : монографія / Світлана Іванівна Семчук. - Умань :                
ФОП Жовтий О.О., 2016. - 460 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена аналізу проблеми інформаційно-
комунікативної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75210  
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Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колєсніков Леонід Леонідович, Станкевич Олег Васильович, 
Скорубський Микола Михайлович, Кота Федір Федорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення автоматизованої 
системи з менеджменту повітряного простору "Центр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено для автоматизації операційних процесів та процедур з 
управління ВПП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75211  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна, Грошовик Ірина 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)  Навчально-методичний посібник "Підготовка концертних номерів: 
танці з репертуару народного аматорського ансамблю сучасного 
танцю "Візаві" (велика форма)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підготовка концертних номерів: танці з репертуару 
народного аматорського ансамблю сучасного танцю "Візаві" (велика 
форма) : навч.-метод. посібник / Уклад. Л.М. Андрощук, І.С. Грошовик. - 
Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. - 123 с. 

 
Анотація   

Посібник включає повний опис деяких танців з репертуару народного 
аматорського ансамблю сучасного танцю "Візаві".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75212  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

490 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Математичне програмування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить системне викладення основних питань 
математичного програмування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75213  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєва Марія 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)  Монографія "Особистісно орієнтоване навчання дискретної 
математики засобами інформаційних технологій у вищих навчальних 
закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовано доцільність впровадження методичної 
системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики у 
вищих навчальних закладах з використанням інформаційних 
технологій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75214  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підвальна Юлія 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)  Монографія "Просвітницька діяльність та педагогічні погляди 
Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підвальна Ю.В. Просвітницька діяльність та 
педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) : 
монографія / Ю.В. Підвальна. - Умань : ФОП Жовтий, 2015. - 206 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75215  
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Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирва Ольга Григорівна, Демченко Тетяна 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)  Навчальний посібник "Автоматизація економічних процесів                  

(на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 8.2")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику розкрито особливості використання сучасної 
комп'ютерної програми "1С: Бухгалтерія". Наведено приклад 
відображення облікової інформації, необхідної для управління 
підприємством в автоматизованій формі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75216  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дука Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вузів 

"Технології виховної роботи з дошкільниками: історія та сучасність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику висвітлено зміст, мету і завдання виховання дітей 
дошкільного віку, розкрито сучасні виховні технології, 
охарактеризовано діагностичний інструментарій діагностики 
вихованості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75217  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеленкова Наталія Леонідівна  
 
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)  Монографія "Розвиток у майбутніх психологів готовності до 

здійснення професійної кар'єри"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75218  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гекалюк Людмила 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)  Навчально-методичний посібник "Грим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грим : навчально-методичний посібник для 
студентів мистецьких спеціальностей / уклад. : Людмила Юріївна 
Гекалюк. - Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. - 120 с. 

 
Анотація   

Посібник підготовлено для використання у навчальному процесі 
підготовки фахівців мистецьких спеціальностей і, зокрема, 
хореографічно-педагогічних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75219  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побірченко Олена Михайлівна  
 
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)  Сувенірна лялька-мотанка "Катруся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір декоративно-прикладного мистецтва - сувенірна лялька-мотанка 
"Катруся", виконаний із домотканого полотна. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75220  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна 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)  Науковий твір "Усна історія Уманщини: пам'ятники та пам'ятні 
знаки села"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Усна історія Уманщини : пам'ятники та пом'ятні 
знаки села. / За  ред. Кузнець Т.В. -  Умань : Видавець "Сочінський М.М.", 
2017. - 128 с. 

 
Анотація   

У збірнику зібрані розповіді про пам'ятники та пам'ятні знаки у селах 
Уманського району Черкаської області. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75221  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Марина Сергіївна  
 
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)  Монографія "Психологічні чинники запобігання синдрому 
емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75222  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко 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)  Монографія "Ліквідація неписьменності в Україні у 1920-1927 роках"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бойко О.М. Ліквідація неписьменності в Україні у 
1920-1927 роках : моногр. / О.М. Бойко. - Умань : Видавець 
"Сочінський М.М.", 2016. - 252 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75223  
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Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побірченко Олена Михайлівна  
 
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)  Сувенірна лялька-мотанка "Оленка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір декоративно-прикладного мистецтва - сувенірна лялька-мотанка 
"Оленка". Призначена для використання в інтер'єрі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75224  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіпчук Галина 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)  Монографія "Кореферентні одиниці в художньому та 
публіцистичному мовленні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова праця виконана в руслі нового напряму досліджень, 
зорієнтованого на синтез різних концепцій світової і вітчизняної 
лінгвістики. Це дає змогу наблизитись до розуміння складної, 
багатоаспектної й цілісної природи мовлення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75225  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Сергій 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)  Монографія "Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя 
хореографії засобами народно-сценічного танцю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куценко С.В. Формування творчого потенціалу 
майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю : 
монографія / С.В. Куценко. - Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. - 226 с. 

 
Анотація   

У монографії проаналізовано стан розробленості проблеми 
формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії 
засобами народно-сценічного танцю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75226  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Ірина 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)  Монографія "Іншомовна освіта у середніх навчальних закладах 
США: полікультурний контекст"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білецька І.О. Іншомовна освіта у середніх 
навчальних закладах США : полікультурний контекст : монографія / 
І.О. Білецька. - Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. - 320 с. 

 
Анотація   

У монографії розкривається історія становлення та розвитку 
іншомовної освіти в США. Обґрунтовуються полікультурні засади 
теорій і практики навчання іноземної мови в середніх закладах освіти.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75227  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Інна 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)  Словник-довідник філолога "Основні лінгвостилістичні поняття і 
категорії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основні лінгвостилістичні поняття і категорії : 
(словник-довідник філолога) / МОН України, Уманський держ. пед. 
ун-т ім. П.Тичини ; укл. І.І. Коломієць. - 4-те вид., переробл. та 
доповн. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 272 с. 

 
Анотація   

Словник-довідник розкриває значення основних понять та категорій, 
якими послуговується сучасна лінгвостилістика як наука і навчальна  
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дисципліна. Пропонований стилістичний словник - це спроба системати-
зувати й упорядкувати термінологію цієї науки у більш повному 
обсязі, встановити родо-видові відношення ключових термінів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75228  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук Галина Петрівна  
 
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 "ENGLISH FOR HISTORIANS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: ENGLISH FOR HISTORIANS. Навчальний посібник 
з англійської мови для студентів історичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів / Укладач і автор Іванчук Г.П. - Умань :             
ФОП Жовтий О.О., 2017. - 157 с. 

 
Анотація   

Підручник укладено на засадах кредитно-трансферної системи 
навчання. Мета підручника - навчання різних видів читання і 
реферування, удосконалення мовленнєвих навичок за допомогою 
створення професійно-орієнтованих ситуацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75229  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Хореографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сучасна хореографічна композиція "Народження мрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хореографічна композиція про те, що в реальному світі, далекому від 
ідеалу, часто не вистачає краси і гармонії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75230  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенова Олена Віталіївна  
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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)  Навчальний посібник "Основи перспективи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник знайомить з перспективою в образотворчому мистецтві і 
містить інструкції до її побудови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75231  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна, Куценко Сергій Володимирович  
 
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 "ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрощук Л.М., Куценко С.В. Теоретичні та 
методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього 
вчителя хореографії : монографія / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко. - 
Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. - 165 с. 

 
Анотація   

Зміст монографії репрезентує теоретичні та методичні аспекти 
формування творчого потенціалу майбутніх учителів хореографії у 
процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі, обґрунтовує 
творчо-розвивальні можливості засобів танцювального мистецтва 
при вивченні дисциплін хореографічного циклу в аудиторних та 
позааудиторних формах навчально-виховної діяльності студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75232  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовська Ольга 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)  Навчальний посібник для студентів історичного факультету 
"Історичне краєзнавство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історичне краєзнавство: навчальний посібник для 
студентів історичного факультету / укладач О.В. Лісовська. - Умань : 
ФОП Жовтий О.О., 2016. - 245 с. 

 
Анотація   

Структура навчального посібника забезпечує поєднання теоретичної і 
практичної частин матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75233  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірдан Олена Леонідівна  
 
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)  Монографія "Управління вищими навчальними закладами України 
(XIX - початок ХХ століття): теорія і практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75234  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаченко Вікторія Павлівна  
 
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)  Монографія "Педагогічна та просвітницька діяльність Павла 
Гнатовича Житецького (1837-1911)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75235  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивачук Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

499 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Український дитячий фольклор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику проаналізовано різновиди дитячого фольклору. 
Досліджено художні особливості фольклорних творів, подано 
автентичні зразки колядок, щедрівок, посівальних та колискових 
пісень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75236  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Віталій 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)  Літературний письмовий твір "Комплексная система коррекции 
позвоночника и балансировки психо-физического состояния человека 
"Ortho Spin"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 Основна ідея та філософія даної системи полягає в тому, щоб в 
процесі занять були задіяні всі структури організму при оптимізації 
м'язового та  розумового процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75237  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Гоночна машина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Гоночна машина 1",  
виконано за допомогою засобів комп'ютерної графіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75238  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Евакуатор Хук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Евакуатор Хук"виконано 
за допомогою засобів комп'ютерної графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75239  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Машина швидкої допомоги Ліла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Машина швидкої 
допомоги Ліла" виконано за допомогою засобів комп'ютерної графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75240  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Поліцейська машина Флеш"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Поліцейська машина 
Флеш" виконано за допомогою засобів комп'ютерної графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75241  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Пожежна машина Ред"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Пожежна машина Ред" 
виконано за допомогою засобів комп'ютерної графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75242  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Гоночна машина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Гоночна машина 2"  
виконано за допомогою засобів комп'ютерної графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75243  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кибальний Михайло Юрійович  
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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 для інтегральної оцінки рівня 
ризику впливу атмосферної турбулентності на повітряне судно на всіх 
етапах типового польоту "RisCal" ("RisCal")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для інтегральної оцінки рівня ризику від 
впливу атмосферної турбулентності на повітряне судно на всіх етапах 
типового польоту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75244  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалишин Олег Степанович, Ткаченко Роман Олексійович, Ізонін 
Іван 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 "Програмний комплекс побудови та 
оптимізації розкладів відновлювальної терапії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спроектовано і розроблено програмну систему, що призначена для 
побудови розкладу функціонування медичних закладів, на основі 
використання нейроподібної структури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75245  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кунденко Микола Петрович, Шинкаренко Ірина Миколаївна, Єгорова 
Ольга Юріївна, Бородай Ірина Іванівна, Бровко Костянтин Юрійович  

 
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)  Підручник "Освітлювальні та опромінювальні установки в 
агропромисловому комплексі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний підручник представлено у вигляді файлу в PDF-
форматі, у якому розглянуто фізичні основи оптичного 
випромінювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75246  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христова Тетяна 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)  Курс лекцій "Тестування рухових здібностей школярів: для студентів 
вищих навчальних закладів спеціальності "Фізична культура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христова Т.Є. Тестування рухових здібностей 
школярів : курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів 
спеціальності "Фізична культура". - Мелітополь : ФОП Силаєва О.В., 
2017. - 48 с.  

 
Анотація   

Курс лекцій містить основні поняття з теорії тестів, теорії оцінок, 
характеристику різноманітних систем тестування рухових здібностей 
дітей та молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75247  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будниченко Валерій Борисович, Подпіснов Владислав Сергійович  
 
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. Автобус типу ЛАЗ капітально відремонтований"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено рекомендації щодо розробки технічних умов на 
автобуси типу ЛАЗ капітально відремонтовані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75248  
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Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ярослав 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 "Електронний документообіг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75249  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курченко 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)  Рукопис науково-практичного характеру "Деталізм. Впевнений крок 
у завтрашній день. (Або анти-Чорний лебідь)" ("Деталізм. Впевнений 
крок у завтрашній день")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Невизначеність, хаотика, турбулентність, непрогнозованість - типові 
ознаки сучасності, які активно мігрують від статті до блогу, від книги 
до лекції. Автором книги зроблена спроба проаналізувати загальні 
риси найбільш стійких і стабільних людських проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75250  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миць Юлія Олександрівна  
 
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 "Книжка-іграшка Історія про сонну 
воду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Це розвиваюча книжка для дітей, яка складається з чотирьох частин, 
в кожній з яких розташовано композицію з дрібних відділюваних 
елементів для візуалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75251  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миць Юлія Олександрівна  
 
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 "Книжка-іграшка Як назавжди здолати 
мікробів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це розвиваюча книжка-іграшка для дітей, яка складається з чотирьох 
частин, в кожній з яких розташовано композицію з дрібних відділюваних 
елементів для візуалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75252  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипова Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
вказівки до лабораторних робіт з науки "Економіко-математичні 
методи і моделі: Частина І: Економетрія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлені теми розділів: "Парна лінійна регресія", 
"Побудова багатофакторної економетричної моделі в лінійній формі 
на основі 1МКН" .  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75253  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Олег Валентинович  
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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 "Стохастична економіко-математична модель відтворення 
родючості ґрунтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткач О.В. Стохастична економіко-математична 
модель відтворення родючості ґрунтів // Економіка: проблеми теорії 
та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 239 : В 5 т. - T. V. - 
2008. - С. 1121-1127. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність відтворення родючості ґрунтів і 
запропоновано відповідну стахастичну  економіко-математичну 
модель.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75254  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецькі Євгені  
 
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 "Дело №"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальна повість, заснована на розсекреченій справі діда автора - 
Арона Городецького, яка розкриває одну зі сторін знищення єврейського 
народу в часи політичних сталінських репресій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75255  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадаянц Павло Тимофійович  
 
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)  Архітектурний проект "Реконструкція пасажирського терміналу "D" 
з розширенням галереї від осі К-N/68 в ДП МА "Бориспіль". 
Архітектурні рішення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Даним архітектурним проектом передбачено розширення галереї 
терміналу "D" від осі K-N/68 в чотирьох рівнях на відмітках вище 0.00 
та 1 рівень на відмітці нижче 0.00 (інженерно-технічний рівень). 
Галерея облаштовується шістьма авіамостами відповідно до місць 
стоянок окремих типів літаків (з них: 4-й для обслуговування суден 
класу "С" та 2-й для обслуговування суден класу "Е").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75256  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиськов Микита Юрійович  
 
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 "Кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75257  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Помазан Антон Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для автоматизації 
фотометричної редукції астрономічних цифрових зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена автоматизувати фотометричні вимірювання 
блиску методом диференційної апертурної фотометрії досліджуваного 
об'єкта та зір порівняння, що знаходиться на одному ПЗЗ-кадрі з 
використанням спеціалізованого модуля "GAІA". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75258  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Василь Семенович, Куліченко Микола Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматичне виявлення метеорів та штучних 
супутників землі по даним радіоприймача RTL2832"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт створено з метою автоматичної обробки даних, 
отриманих з програмно-керованого радіоприймача RTL2832. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75259  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліченко Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 

обсерваторія" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмний продукт "Автоматичне виділення та аналіз траекторій 

метеорів" ("TraEx")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт створено з метою автоматичної обробки 
зображень зірок та метеорних траекторій, отриманих в fits форматі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75260  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрова Ірина Ігорівна, Павлова Наталія Миколаївна, Осадча 

Вікторія Олександрівна  
 
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 "Сценарний 

план політичного реаліті-шоу "Лідери нації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є програмною основою для організації і проведення реаліті-шоу, 
в основі якого лежить створення з простого українця, який не має  
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досвіду в політиці, професійного політика, який зможе почати свою 
кар'єру у великій політиці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75261  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
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 "ExpressPro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - обліково-інформаційна система, що призначена для 
комплексної автоматизації діяльності комерційного підприємства 
(можливо з територіальною розподіленою структурою) у виробничій і 
торгівельній сферах діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75262  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Моторнюк Руслан Леонідович  
 
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 формування псевдовипадкових 
послідовностей чисел та псевдовипадкових бітових послідовностей на 
основі клітинних автоматів з гексагональним покриттям та з 
неоднорідними клітинами "HexRND2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Генератори псевдовипадкових бітових послідовностей та числел все 
більше використовуються в багатьох галузях народного господарства. 
Найбільше застосування вони отримали у системах захисту 
інформації на основі систем потокового шифрування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75263  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місна Юлія Ігорівна  
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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)  Оповідання "Манекен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це оповідання про пластиковий Манекен, який мріяв стати живим, 
як люди за вітринним склом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75264  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місна Юлія Ігорівна  
 
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 "Ниточка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це оповідання про розумну Ниточку, яка жила закритою в ящику 
старовинного комода на базарі в одній далекій східній країні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75265  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місна Юлія Ігорівна  
 
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 "Камешек и галька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це оповідання про самостійний Камінчик, який лежав на дні моря і 
мріяв знайти друга. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75266  
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Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місна Юлія Ігорівна  
 
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 "Пылинка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це оповідання про допитливу Пилинку, яка мріяла знайти своє 
призначення в житті і бути корисною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75267  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сітніков Олексій Петрович  
 
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 "Карти KARMALOGIC"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі мистецтва зображено карти, які уособлюють основні 
закони буддизму - дхарми. На кожній з карт зображено символ та 
надпис, який має відповідне значення в буддизмі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75268  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович, 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)  Підручник "Lingua latina agrobiologica"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник містить фонетичний та граматичний матеріал із 
нормативного курсу латинської мови, комплекс вправ, спрямованих 
на закріплення та систематизацію набутих знань, умінь і навичок, 
достатній лексико-термінологічний матеріал. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75269  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна, 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)  Науковий твір "Систематика рослин як складова міжнародної 
ботанічної номенклатури і прототип стандартизації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета дослідження полягає у виявленні граней дотичностей понять 
"систематика", "номенклатура" і "стандарт" у контексті ботанічної 
номенклатури. У роботі використано як загальні методи наукових 
досліджень, котрі ґрунтуються на порівнянні, узагальненні й синтезі, 
так і власне лінгвістичні  (парадигмальні і комбіновані). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75270  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Ігор Володимирович  
 
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 "Методологія системної оцінки генотипу 
високопродуктивних корів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії викладено матеріали і результати науково-виробничих 
досліджень, одержаних автором в період 1995-2008 років, яка схвалена 
Вченою радою Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75271  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солод Надія Володимирівна  
 
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 
"ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТІВ СПІЛЬНОГО ОСАДЖЕННЯ 
ДИФОСФАТІВ Со(ІІ) І Мn(ІІ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для синтезованих дифосфатів визначено кристалографічні та ІЧ-
спектроскопічні характеристики. Встановлено кореляції між їх 
змінами та складом твердого розчину. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75272  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна  
 
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 "ОСОБЛИВОСТІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ В 
ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В курсі вивчення будь-якого предмета важливо не просто чітко 
викласти матеріал послідовно і логічно, але й зацікавити студента у 
сприйнятті та вивченні певної інформації, показати, наскільки йому 
це необхідно для вивчення наступних дисциплін, для використання на 
практиці, в майбутній професійній діяльності тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75273  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личук Марія Іванівна, Захуцька Оксана Володимирівна  
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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 "Лінгвістичне описування назв зелених насаджень: 
проблемний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено проблемам дослідження наукових термінів в 
сучасній лінгвоукраїністиці. Розглянуто теоретичні засади до 
термінологічної національної мови, зокрема вибір дефініції терміна, 
що ідентифікує це поняття в певній галузі знань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75274  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
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 "Лінгвістичні аспекти наукової комунікації у синхронії 

та діахронії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії презентовано новий погляд на словотвірні механізми 
формування сучасних наукових термінів. Багатоаспектний аналіз 
термінів генетично споріднених і неспоріднених мов становить 
вагомий внесок автора у вивчення спільного термінологічного фонду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75275  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна  
 
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 "РЕАЛІЗАЦІЯ 

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одним із основних завдань вищої школи є формування особистості, 
здатної до самостійного вирішення проблем, самовизначення і 
творчого саморозвитку. Реалізація цього стратегічного завдання 
неможлива без модернізації навчального процесу з метою розвитку 
обдарувань, здібностей, індивідуальності студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75276  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
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 "Синтаксична структура речень з числівниковим 
компонентом в українській мові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії визначено статус числівникових компонентів у різних 
позиціях формально-граматичної та семантико-синтаксичної 
структури речення, встановлено семантичні різновиди предикатів 
кількості та суб'єктів кількісної ознаки, виокремлено двоскладні 
речення з числівниковим складеним присудком та родовим підметом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75277  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Лідія Василівна, Луцков Віталій Олегович  
 
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 "Структурна політика: підходи та особливості реалізації 
в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розроблено алгоритм формування структурної політики 
та системи заходів її ефективної реалізації з метою забезпечення 
економічного зростання України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75278  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна, Солод Надія Володимирівна  
 
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 "THERMAL 
PROPERTIES OF SOLID SOLUTION OF MANGANESE (II) - COBALT 
(II) DIPHOSPHATE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено склад, температурні інтервали утворення і термічної 
стабільності продуктів термообробки твердого розчину загальної 
формули в інтервалі 298-1273 K.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75279  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна, Солод Надія Володимирівна  
 
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 "STATE OF 
WATER AND THERMAL PROPERTIES OF ZINC AND COBALT (II) 
PHOSPHATE SOLID SOLUTION"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стан води та термічні властивості твердого розчину цинку і кобальту 
фосфатів. Встановлено, що енергія Н-зв'язків і асиметрія 
координаційно зв'язаних молекул води зростають зі збільшенням 
кобальту в структурі Zn3 Cox (PO4)2,4H2O. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75280  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

517 

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 "Коливання 
зв'язаної води в протонованих фосфатах Со(ІІ) - Mn(ІІ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що в структурі гідрогенфосфатів твердого розчину 
існують два види кристалографічно неідентичних молекул води,    
ОН-групи яких утворюють жорстку систему Н-зв'язків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75281  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Марина Олексіївна, Лакида Іван Петрович, 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 "Математичне 
забезпечення для оцінювання локальної щільності компонентів 
фітомаси стовбура дерев сосни звичайної у пристиглих, стиглих та 
перестиглих деревостанах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Важливою якісною характеристикою компонентів фітомаси є їх 
середня щільність, оскільки знання закономірностей динаміки даного 
показника необхідні у процесі моделювання біотичної продуктивності 
деревостанів та оцінюванні їх енергетичного потенціалу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75282  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
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 харатктеру "Математичні 
моделі динаміки середньої висоти  модальних ялинових деревостанів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нині в лісовпорядній практиці для таксації ялинових деревостанів 
Українських Карпат використовуються таблиці ходу росту, 
розроблені Є.І. Цуриком та А.І. Пітікіним. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75283  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Марина Олексіївна, Лакида Іван Петрович, 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 "Математичне 
забезпечення для оцінювання динаміки середньої щільності 
компонентів фітомаси стовбура дерев сосни звичайної у пристиглих, 
стиглих та перестиглих деревостанах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Невід'ємною складовою дослідження біотичної продуктивності та 
енергетичного потенціалу лісів є знання закономірностей динаміки 
кількісних і якісних показників компонентів фітомаси дерев, які 
значно залежать від їх біометричних показників та екологічних 
факторів навколишнього природного середовища. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75284  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Андрій Володимирович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки "Малі 
електричні станції в АПК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Видання містить практичні роботи та потрібні для їх виконання 
теоретичні відомості, які необхідні для засвоєння студентами 
комплексу питань щодо особливостей роботи автономних 
електростанцій, обґрунтування методик їх розрахунку та 
проектування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75285  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович, Харченко Світлана 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)  Науковий твір "Державні термінологічні стандарти України в 
науковому дискурсі: проблемні питання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначено серії "Інформація та документація", виявлено й 
проаналізовано низку проблемних питань їх функціонування на 
сучасному етапі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75286  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкабура Тетяна Анатоліївна (Влада Вершинина)  
 
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 "Любимый"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описується історія кохання, яке зародилось випадково, але 
має доленосне значення для двох закоханих. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75287  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкабура Тетяна Анатоліївна (Влада Вершинина)  
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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 "Honey"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описується історія кохання, яке зародилось випадково, але 
має доленосне значення для двох закоханих. Твір на англійській мові. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75288  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія 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)  Літературний твір психологічного характеру "Инструкция 
психологической игры для решения конфликтов 
"СТОЛКНОВЕНИЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра допомагає у вирішенні міжособистісних і внутрішньоособистісних 
конфліктів за рахунок використання підходу від прямого зіткнення 
інтересів до задоволення потреб, які стоять за ними. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75289  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білокопитов Геннадій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЛАЙДОК" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма - сервіс обміну електронними документами, 
який дозволяє організувати відправку і прийом електронних 
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документів, підтвердження та відхилення прийому і обробки 
документа з використанням електронних квитанцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75290  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапоненко Айна 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 "Королева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі зображено королеву. Даний твір забезпечить створення 
візуального образу, що легко запам'ятовується, та надасть йому 
естетично-художніх та інформаційно-виразних рис. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75291  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Понюк Іван 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 "Мобільний додаток "HiTechnic" 
("HiTechnic")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток призначений для клієнтів торгової мережі 
"Ельдорадо". Він надає можливість переглядати каталог послуг, які 
можливо придбати в торговельній мережі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75292  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна  
 
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 "Фізичний і статевий розвиток дівчат із зони 
антитерористичної операції (АТО)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені результати дослідження стану фізичного та статевого 
розвитку дівчат із зони АТО, доведено вплив стресу на їх 
репродуктивне здоров'я, приведені достовірні критерії для оцінки 
соціальної, економічної та екологічної ситуації в регіоні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75293  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебець Ірина Степанівна, Кашкалда Діна Андріївна, Волкова Юлія 
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 "Показники 
стрес-регулюючих систем у дітей і підлітків із зони антитерористичної 
операції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені результати досліджень, які свідчать про активацію 
стрес-регулюючих систем і напружених стрес-лімітуючих систем 
(частіше у дівчаток) серед дітей та підлітків із зони бойових дій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75294  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олександр Васильович, Белзецький Руслан Станіславович, 
Ільченко Михайло 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 "Визначення командних ролей за тестом 
Белбіна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма розроблена для визначення командних ролей. В основу 
розробки закладено тести Белбіна, які визначають найбільш 
характерні ролі особистості в команді, а також ролі, що найменше 
підходять. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75295  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Закусило Тарас 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 "Інтелектуальний модуль прийняття рішень 
системи організації тайм-менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма допомагає користувачу ефективно організовувати власний 
час, планувати події, розставляти пріоритети із використанням теорії 
прийняття рішень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75296  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Микола Семенович, Матюха Лариса Федорівна, 
Кабачна Алла Василівна, Аугунас Сабіна Валеріївна, Малютіна 
Наталія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Розробка примірного переліку лікарських засобів для 
надання невідкладної медичної допомоги в умовах функціонування 
амбулаторій загальної практики - сімейної медицини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медичні рекомендації полягають у відборі лікарських засобів  
відповідно до уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75297  
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Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Микола Семенович, Кабачна Алла Василівна, 
Соловйов Олексій Станіславович, Борищук Володимир 
Олександрович, Бутко Любов Анатоліївна, Аугунас Сабіна 
Валеріївна, Говоруха Марія Олександрівна, Григорук Юлія 
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 "Методичні 
рекомендації "Інтегрована модель сімейної (страхової) фармації в 
організації медикаментозного забезпечення населення України в 
умовах амбулаторій загальної практики - сімейної медицини у 
відповідності до міжнародних стандартів GPP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації вміщують критерії та складові 
функціональної інтегрованої моделі сімейної фармації при 
відповідних закладах охорони здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75298  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербак Валерія Геннадіївна  
 
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 "Методика оптимізації системи енергозбереження у 

вищих навчальних закладах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика оптимізації системи енергозбереження у 
вищих навчальних закладах України, являє собою послідовну 
реалізацію певних моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75299  
 
Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цільмак Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Одеський державний університет 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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування методу "Сценарне планування" для попередження та 
припинення скоєння умисного вбивства, що завчасно готується"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено алгоритм сценарного планування основних оперативно-
розшукових заходів з унеможливлення скоєння умисного вбивства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75300  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Горобець Юрій 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 додаток "Модуль оптимізації 
веб-сайту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена на мові програмування PHP, може 
використовуватися для аналізу оптимізації веб-сайтів. Програма 
дозволяє здійснювати аналіз веб-сайтів на оптимізацію і створення 
рекомендації для оптимізації веб-сайту.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75301  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тирський Павло 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 "Зображення логотипу "YOSHI" 
("YOSHI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75302  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

526 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ибица Шпехель (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 художній твір "Письмо Ёжика в ООН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75303  
 

Дата реєстрації авторського права  08.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карюк Сергій Якович  
 
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 "Кременецький звір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Сергій Карюк. Кременецький звір / Карюк Сергій. -  К. : 
Гамазин - 2017, - 256 с. 

 
Анотація   

Стародавній Кремець. Місто у паніці - на його вулицях і в околицях 
безслідно зникають люди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75304  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Сташиба Тетяна 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 "Галерея творчих особистостей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Галерея має інтерактивні майданчики, на яких учасники 
знайомляться з видатними особистостями науки, їх доробками,  
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відкриттями та внеском у розвиток наук. Кожен учасник може 
спробувати себе як творчу особистість і зробити крок до науки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75305  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Недбаєвська Людмила Степанівна, 
Сташиба Тетяна 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 "Цікава наука на вулицях міста" ("ЛОГОС")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір щодо популяризації природничо-математичних наук як сфери 
діяльності особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75306  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бедько Ілля Олегович, Усіков Максим 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 "Платформа з профорієнтації та розвитку 
кар'єри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виявлення навичок людини для роботи та 
зайнятості за допомогою тестування в онлайн-режимі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75307  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Кравчук Сергій Володимирович, 
Бурман Олексій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 
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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 
"bkc_biolD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для встановлення на серверах баз даних центральної 
підсистеми "Гарт-1" . Призначена для обробки відомостей про осіб за 
їх біометричними зразками відбитків пальців та доступу до бази даних 
за відбитками пальців. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75308  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2017  
 
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-ІнспекторПро" - "Гарт-1/П ПТР_90/180"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання у складі СПЗ "е-ІнспекторПро" 
на АРМ "Інспектор-С", АРМ "Інспектор-К", АРМ "Інспектор-П" 
тощо та забезпечує он-лайн доступ 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". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75309  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Кравчук 
Сергій Володимирович, Бурман Олексій Михайлович  

 
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-ІнспекторПро" - "Гарт-1/П_Відбитки пальців"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання у складі СПЗ "е-ІнспекторПро" 
на АРМ "Інспектор-С", АРМ "Інспектор-К", АРМ "Інспектор-П" 
тощо та забезпечує он-лайн доступ до БД з біометричними даними. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75310  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2017  
 
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-ІнспекторПро"-"Гарт-1/П_Інтерпол-пошук"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання у складі програмних 
додатків АРМ "Інспектор" та інших АРМ зі складу ІТС "Гарт-1" та 
забезпечує он-лайн доступ до БД Інтерполу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75311  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія Миколаївна  
 
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 зображень "ANGEL'S PROJECT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75312  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колпаков Олександр Анатолійович, Гомза Сергій Степанович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСС-Україна" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс SecurOS" 
("SecurOS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є інтелектуальною програмною платформою 
відеоменеджменту та відеоаналітики, яка призначена для побудови 
комплексних систем безпеки та моніторингу бізнес-процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75313  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Віктор Олександрович, Петричка Іван Васильович  
 
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 "Виробництво запасних частин до газомотокомпресорів 
10ГК, 8ГК, 10ГКН, 10ГКМ, 10ГНА, МК8, дизелів ДПН, ДРПН 23/2×30, 
відцентрових турбокомпресорів, нестандартного обладнання та інших 
запасних частин до іноземного обладнання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних створена для оптимізації доступу до інформації, що 
належить до сфери виробництва. Підбір та розташування елементів 
бази даних мають максимально зручне та оригінальне розташування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75314  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
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 "Модуль криптографічних перетворень 
DSTU34311"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75315  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
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 "Модуль криптографічних перетворень 
DSTU14888"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75316  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
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 "Модуль криптографічних перетворень 
CERTIFICATE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75317  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень PKI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75318  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
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 "Модуль криптографічних перетворень 
DSTU4145"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75319  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідлецька Тетяна Іванівна  
 
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)  Електронний навчальний посібник "Історія української культури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику висвітлюються особливості розвитку української 
культури з найдавніших часів до початку ХХІ ст. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75320  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія Валентинівна  
 
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 "Програмно-
методичний комплекс  "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 
п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком 
мовлення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У програмно-методичному комплексі наведені приклади корекційної 
роботи з урахуванням вимог базового компонента дошкільної освіти 
та чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75321  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програми з 
корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими 
порушеннями мовлення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми розроблені з урахуванням Державного стандарту 
початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 
потребами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75322  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 
програма для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення "Всесвітня 
історія" (7 клас)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У навчальній програмі представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75323  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 

програма для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення "Образотворче 
мистецтво" (5 клас)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальній програмі представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75324  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 

програма для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення "Історія 
України" (7 клас)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальній програмі представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75325  
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Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальні 

програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 
"Образотворче мистецтво" (6-7 класи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальній програмі представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75326  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 

програма для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення "Історія 
Стародавнього світу" (6 клас)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальній програмі представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75327  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія Валентинівна  
 
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 "Навчальні 

програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 
"Трудове навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальних програмах представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75328  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальні 
програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 
"Образотворче мистецтво"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальних програмах представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75329  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 
програма для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення "Трудове 
навчання" (5 клас)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У навчальній програмі представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75330  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Навчально-методичний посібник "Дошкільнятко: корекційно-
розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми із фонетико-
фонематичним недорозвитком мовлення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику, з урахуванням вимог базового 
компонента дошкільної освіти, окреслено освітні лінії роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75331  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальні 
програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 
"Мистецтво" (8-10 класи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальній програмі представлено тематичну реалізацію 
навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи, подано 
перелік орієнтовних показників сформованості галузевої 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75332  
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Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 
програма для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення "Історія 
України" (5 клас)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальній програмі з урахуванням психофізичних особливостей 
дітей із тяжкими порушеннями мовлення представлено тематичну 
реалізацію навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75333  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Сергій 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 "Defence Pro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для забезпечення комплексного 
централізованого обліку господарських та фінансових операцій на 
підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75334  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
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 "Романс - Вона прийшла"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75335  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховий Артем Олександрович  
 
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 "Розжарені ножі до 1000 градусів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція творів складається з 15 відеороликів на одну тематику 
експериментів. Суть експерименту: сталевий ніж розігрівають до 
високої температури спеціальними пальниками та розрізають різні 
предмети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75336  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховий Артем 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)  Збірник фотографічних творів "Розжарені ножі до 1000 градусів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція творів складається з 15 ілюстрацій на одну тематику 
експериментів. Суть експерименту: сталевий ніж розігрівають до 
високої температури спеціальними пальниками та розрізають різні 
предмети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75337  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Оксана 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 "Концепція аналітичної платформи стратегічних 
комунікацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є науковим описом аналітичної платформи стратегічних 
комунікацій - проекту досліджень, що пропонує політичні рішення в 
напрямах геополітики, геоекономіки, геокультури, розробляє 
практичні концепції та плани державної політики, моделі їх 
практичної реалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75338  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
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 "Ми такі одні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75339  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
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 "Не слушай никого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75340  
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Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудко Владислав Валерійович  
 
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 художнього фільму "Дезертир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Боєць спецпідрозділу СБУ після отриманої важкої психологічної 
травми на одній з бойових операцій дезертирував з армії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75341  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Петро 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)  Малюнок "Авторська розробка словесно-графічного зображення 
логотипу Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконаний фарбою чорного кольору, містить суміщення 
умовного зображення будівлі інституту із стилізованими колонами у 
вигляді букв: ЛРІДУ, на фронтоні якої є скорочена назва 
Національної академії державного управління при Президентові 
України - НАДУ, та вежі Львівської міської ради. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75342  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Ніна Іванівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Програма збереження здоров'я 
"ГАРМОНІЯ - ПОСТІЙНИЙ ІМУННИЙ МОДУЛЯТОР"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завдяки прийому дієтичних добавок відбувається адаптація організму 
до навколишнього середовища після різних захворювань та 
збереження захисних, регуляторних та регенеративних функцій 
імунної системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75343  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мармуль Лариса Олександрівна, Сакун Аліна Жоржовна, Степанова 

Маргарита Михайлівна  
 
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 "Інфраструктурне забезпечення збуту продукції 

аграрних підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мармуль Л.О., Сакун А.Ж., Степанова М.М., 

Інфраструктурне забезпечення збуту продукції аграрних підприємств : 
Монографія. - Херсон : Айлант, 2011. - 188 с. : табл. 

 
Анотація   

Видання присвячено дослідженню проблем організації та 
ефективності розвитку інфраструктурних підприємств аграрного 
ринку в регіоні в період трансформації та розвитку ринкової 
економіки України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75344  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук 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 "Оздоровча програма "Шлях 

повернення здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується програма повернення здоров'я клітинам організму 
людини. Рекомендується прийом дієтичних добавок. Завдяки їх  
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прийому відбувається відновлення та відродження клітин імунної 
системи в організмі людини при ракових і хронічних захворюваннях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75345  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакун Аліна Жоржовна  
 
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-економічного характеру "Стан 
та шляхи ефективного розвитку реформованих 
сільськогосподарських підприємств регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уточнені сутність і значення форм власності та багатоукладності, 
оренди землі і майна, внутрішньогосподарських відносин, 
особливостей регіональних умов і ресурсів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75346  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоненко Ігор Вікторович (Ingvor Tee)  
 
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 "Запоріжжя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В альбом входить 7 пісень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75347  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакун Аліна Жоржовна, Пантюк Ігор Петрович  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру 
"Формування системи організації та управління виробничо-збутовою 
діяльністю промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні і методичні аспекти системного підходу, який 
передбачає розгляд підприємства як комплексу підсистем, що в 
сукупності складає систему організації та управління виробничо-
збутовою діяльністю промислового підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75348  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакун Аліна Жоржовна  
 
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-економічного характеру 
"Розвиток об'єктів інфраструктури аграрного ринку Херсонської 
області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Намічені шляхи створення інфраструктури ринку 
сільськогосподарської продукції суб'єктів з урахуванням потенційних 
можливостей регіону. Розвиток мережі суб'єктів інфраструктури 
аграрного ринку вплине на поліпшення смакової якості 
сільськогосподарської продукції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75349  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Олена Петрівна, Ткаченко Ірина Валер'янівна, Шуванова 
Олена Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка лояльності клієнтів до аптечного закладу на 
основі концепції SERVQUAL"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Пропонована розробка дозволяє оцінити загальний рівень лояльності 
клієнтів до аптечного закладу та рівень лояльності окремих 
споживачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75350  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ігор Анатолійович, Койнова Наталія Ігоревна, Ковальова 
Наталя Леонідівна  

 
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)  П'єса "Домовой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Добропорядна господарка Наталі, мати двох маленьких дітей, в 
минулому - провінційна співачка, мріє про участь у Євробаченні та 
чекає від свого чоловіка Сєржа, клоуна на дитячих ранках, не менше, 
ніж організації своїх концертів у столиці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75351  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакура Олег Геннадійович  
 
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 "НЕВЕСТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75352  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, 
фотографічний твір, твір образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Презентація організації та проведення Постійно 
діючої виставки нерухомості з мультибрендовими відділами продажу 
НАТS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Презентація розкриває можливості єдиного майданчика з продажу 
новобудов для всіх цільових груп, на якому можна вирішити весь 
спектр питань, що виникає в процесі вибору і купівлі квартир. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75353  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ленівський Руслан 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 практичного характеру "Положення 
про загальні умови організації та проведення Постійно діючої 
виставки нерухомості з мультибрендовими відділами продажу НАТS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У Положенні зазначено загальні умови організації та проведення 
Постійно діючої виставки нерухомості з мультибрендовими відділами 
продажу НАТS. Зокрема, мета та сфера застосування цього 
Положення, послуги, що надаються у рамках Виставки, права та 
обов'язки учасників та організаторів тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75354  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ленівський Руслан Володимирович  
 
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 "Опис 
організації та проведення Постійно діючої виставки нерухомості з 
мультибрендовими відділами продажу НАТS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В Описі зазначено шляхи організації та проведення виставки для 
демонстрації новобудов та надання повної, професійної інформації і 
послуг з інвестування, купівлі, продажу, кредитування і оренди 
нерухомості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75355  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Туманов (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)  Збірка віршів "Осінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає вірші з ліричною та громадянською тематикою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75356  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калина Ганна Ігорівна (Анна Калина)  
 
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 "Крылатая. Страшась полета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75357  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холопцова Олена Юріївна (Алёна Элэйн)  
 
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 "Тебя забывая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75358  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатановська Ганна Юріївна  
 
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 знаку на товари і 
послуги "MAGIC WOMAN" ("MAGIC WOMAN")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є комбінованим зображенням, яке стилістично поєднує 
графічний знак (стилізовану різнокольорову квітку лотоса із 
золотистими зірками, які розташовані у верхній частині графічного 
елемента) та словесне позначення "MAGIC WOMAN". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75359  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березький Олег Миколайович, Мельник Григорій Миколайович, 
Вербовий Сергій Олегович, Піцун Олег Йосипович, Николюк 
Володимир Дмитрович, Дацко Тамара 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 цифрових гістологічних та цитологічних зображень 
"ВРСІ2100" (ВРСІ2100)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначення бази даних - тестування та налаштування гібридних 
інтелектуальних систем діагностування передракових станів молочної 
залози на основі аналізу зображень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75360  
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Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березький Олег Миколайович, Піцун Олег Йосипович, Мельник 
Григорій Миколайович, Лящинський Петро Борисович, Лящинський 
Павло 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 "Інтелектуальна система діагностування 
передракових станів молочної залози на основі аналізу гістологічних 
та цитологічних зображень "НІАМS"  ("HIAMS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Функції системи: завантаження зображень, попереднє оброблення, 
сегментація, пошук мікрооб'єктів за шаблоном, автоматичне 
опрацювання зображень, обчислення числових ознак мікрооб'єктів, 
опис якісних характеристик зображень, класифікація зображень, 
формування звітів, збереження інформації, підтримка ролей 
користувачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75361  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Інформаційно-рекламний стенд з 
контейнерами для сміття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є твором архітектури, представленим у вигляді фото об'єктів 
ужиткового мистецтва, на яких зображено етапи створення та 
остаточного втілення моделей споруди з благоустрою міського 
середовища, розміщення якої спрямовано на формування 
сприятливих життєвих умов у населених пунктах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75362  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ми чужі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75363  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марк Андрій Миколайович  
 
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 "Далеко від дому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75364  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нанка Олександр Володимирович, Корнієнко Сергій Іванович, 
Ульянченко Олександр Вікторович, Адамчук Валерій Васильович, 
Мельник Віктор Іванович, Пащенко Володимир Філімонович, 
Харченко Сергій Олександрович, Шерстюк Валерій Сергійович, 
Анікєєв Олександр Іванович, Ямков Олександр Володимирович, 
Коломієць Михайло Васильович, Урюпіна Лариса Михайлівна, 
Ачасов Андрій Борисович, Бідило Михайло Іванович, Огійчук 
Микола Феодосійович, Олійник Олександр Васильович, Філатов 
Володимир Петрович, Турчин Володимир Якович, Храмов Микита 
Сергійович, Калюжний Вадим 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 "Оптимізація управління технологічних 
процесів в сільському господарстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма є засобом, що дозволяє за короткий час розробити 
технологічні карти для господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75365  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовченко Максим Павлович  
 
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 "Оформление основной страницы сайта 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ГАЗЕТА РЕКЛАМЫ НЕДВИЖИМОСТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75366  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковилянська Ольга Едуардівна, Процюк Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База данных для анализа массивов цифровых файлов 
астрономических наблюдений"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних збирає інформацію, що знаходиться в заголовках FITS- 
файлів із зображеннями зоряного неба, в вибраному дереві каталогів 
комп'ютера. На основі цієї інформації створюється БД опису усіх 
знайдених зображень астрономічних спостережень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75367  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Вікторія Петрівна, Неня Віктор Григорович, Марченко 
Анна Вікторівна, Окопний Руслан Петрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Структура бази даних "КЗАПРБД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надано опис структури бази даних "КЗАПРБД" до комплексу засобів 
автоматизації поектувальних робіт "КЗАПР" для організації 
основного ієрархічного сховища даних, які необхідні для належного 
функціонування комплексу засобів автоматизації проектувальних 
робіт "КЗАПР". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75368  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Вікторія Петрівна, Неня Віктор Григорович, Марченко 

Анна Вікторівна, Окопний Руслан Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс засобів автоматизації 

проектувальних робіт "КЗАПР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт 
"КЗАПР" для скорочення строків виконання проектувальних робіт 
шляхом організації процесу автоматизованого проектування об'єктів 
машинобудування та управління ним, що поєднує в собі роботу 
клієнтських програм на комп'ютерах користувачів та серверного 
додатка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75369  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко Євгенія Петрівна  
 
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 "Алгоритм аналізу основних виробничих засобів на 

підприємстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гнатенко Є.П. Алгоритм аналізу основних 
виробничих засобів на підприємстві // Економічний аналіз : збірник 
наукових праць. - 2016. - Том 26. - № 1. - С. 99-105. 

 
 
Анотація   

В статті наведено схему алгоритму аналізу основних засобів на 
підприємстві. Здійснено апробацію запропонованого алгоритму 
аналізу основних виробничих засобів на прикладі конкретного 
підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75370  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскова Жанна Валентинівна, Козинець Інна 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)  Стаття "Ділова гра "Організація бухгалтерського обліку" як елемент 
тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику проведення ділової гри як елемента тренінгу 
для студентів, які навчаються за галуззю знань 07 "Управління та 
адміністрування" спеціальності 071 "Облік та оподаткування". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75371  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
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 
"Акцент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75372  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
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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 "BONUS 
women's socks"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75373  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
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 "BONUS 
men's socks"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75374  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калус Костянтин Якович  
 
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, 
літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір науково-технічного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "ЕЛЕКТРОВОЗИ 
РУДНИКОВІ АКОМУЛЯТОРНІ ТИПУ ЕРА" ("ЕРА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір слугує основою для технічних умов виробництва електровозів 
рудникових акумуляторних типу ЕРА, зчеплювальною масою більше  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

555 

7 тонн: з однією кабіною, спарені та двокабінні, які призначені для 
локомотивного відкочування вантажів у гірських виробках типового 
перерізу шахт з колією рейкового шляху 900 мм, 600 мм, 575 мм, 550 
мм у вугільній промисловості України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75375  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмака Микола Миколайович  
 
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 "Обґрунтування пріоритетності 
впровадження інвестиційних проектів реконструкції автомобільних 
доріг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано коефіцієнт пріоритетності, складовими якого є 
поточний транспортно-експлуатаційний стан дороги, рівень безпеки 
дорожнього руху, інтенсивність руху транспортних засобів та вартість 
реконструкції дороги. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75376  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмака Микола Миколайович  
 
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 "Визначення ефективності 
використання автомобільних доріг з урахуванням їх транспортної 
роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований методичний підхід щодо визначення транспортної 
роботи автомобільної дороги базується на врахуванні протяжності 
дороги, її транспортно-експлуатаційного стану, приведеної 
інтинсивності руху, безпеки дорожнього руху та умов експлуатації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75377  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крахмалова Олена Олегівна, Харченко Юлія Євгенівна, Гетман 
Олена 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 "Медична технологія корекції клініко-
функціонального стану у хворих на хронічне обструктивне 
захворювання легень з ішемічною хворобою серця при наявності 
синдрому обструктивного апное/гіпопное сну"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання запропонованої технології у медичній практиці 
забезпечить можливість пульмонологам, терапевтам, кардіологам, 
сімейним лікарям підвищити простим та доступним методом 
ефективність лікування хворих на хронічне обструктивне 
захворювання легень з ішемічною хворобою серця, шляхом 
додаткового включення до комплексної терапії розроблених 
пульмонологічних заходів, з урахуванням наявності у хворих 
синдрому обструктивного апное сну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75378  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казаннікова Олена 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 "Практикум для здобувачів ступеня вищої освіти 
"бакалавр" напряму підготовки "Дошкільна освіта" денної та заочної 
форм навчання вищих навчальних закладів "Загальна психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито особливості підготовки до практичних занять і організації 
самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Загальна 
психологія". Видання розраховане на студентів вищих навчальних 
закладів та викладачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75379  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лось Оксана 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)  Монографія "Психологічні дисгармонії особистості в особливих 
умовах професійної діяльності (на прикладі діяльності медичної 
сестри)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкривається сутність та специфіка виникнення 
проблеми психологічних деформацій особистості в процесі 
професіональної діяльності, з'ясовано зміст поняття "особливі умови" 
професійної діяльності медичних сестер та вплив стажу на їх 
психологічні прояви. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75380  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "На глибині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75381  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Where should I go"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75382  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Forgotten Love... (Ukrainian)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75383  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Whisper"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75384  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Tetralogy Apocalypse-part III: Inspiration" ("Inspiration")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75385  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Voice of the Wind"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75386  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Whisper (radio version)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75387  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Flower and the Wind"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75388  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Every Step... (radio version)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75389  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Every Step..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75390  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Namaste"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75391  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75392  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Endless Story"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75393  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Brahma-Samhita"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75394  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Lonely night"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75395  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Gauranga"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гімн на санскриті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75396  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Bala"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75397  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (псевдонім)  
 
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 "Gopala"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75398  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Gucul (radio version)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75399  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Nama Om"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гімн на санскриті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75400  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (псевдонім)  
 
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 "Samsara"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75401  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Radharani Shyamasundar"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75402  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Forgotten Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75403  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Almost"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75404  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Almost (radioversion)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75405  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Intro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75406  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Fly away"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75407  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Shyamakunda Radkhakunda"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75408  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Sri-Guru"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75409  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Another world"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75410  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ATMASFERA (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 "Tetralogy Apocalypse-part IV: Life" ("Life")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75411  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клодьєн Ексбраят  
 
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 "Biologic.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75412  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мединський Денис 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)  Малюнок "Факультет транспортних технологій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок у формі еліпса з назвою факультету та абревіатурою 
навчального закладу, виконаний у кольоровій гамі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75413  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Євген Анатолійович, Береговий Іван Сергійович, 
Грудницький Віктор Костянтинович  

 
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)  Твір літератури "Сюжет та опис персонажів мультсеріалу 
"BUNKER"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75414  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Євген Анатолійович, Береговий Іван Сергійович, 
Грудницький Віктор Костянтинович  

 
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 "Зображення персонажів мультсеріалу "BUNKER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75415  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "BIBLICAL ABC. Библейская азбука на русском и английском 
языках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75416  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
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, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис теле-інтернет проекту "Національна ідея"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується за допомогою синтезу масштабних соціально-орієнтованих 
Інтернет-ресурсів "Всеукраїнського мозкового штурму" і "Національної 
ідеї", можливо й інших Інтернет-ресурсів обговорити ідеї, проекти і 
програми дій розвитку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75417  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчаренко 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)  Науковий твір "Класифікація патологій волосся у дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі представлена узагальнена класифікація патології волосся 
у дітей на основі клінічних спостережень та асоційованих станів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75418  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскова Жанна 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)  Стаття "Методичні новації вивчення організації і методики 

податкового контролю доходів фізичних осіб для запровадження у 
навчальний процес"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті застосовуються тренінгові техніки, які можна 
запроваджувати у навчальний процес, надано прикладні методичні 
розробки, які пояснюють вирішення проблеми з точки зору двох 
ролей: платника податку і податкового інспектора. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75419  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєва Алла Дмитрівна  
 
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 "Мінімізатор ціни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма автоматично і багатократно запитує дешевші тарифи на 
активні бронювання в черзі, які аналізуються. З боку користувача не 
потрібно ніяких дій для переоформлення бронювання за новою ціною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75420  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Гутаревич Юрій Феодосійович, Матейчик Василь Петрович, 
Рутковська Інесса Анатоліївна, Корпач Анатолій Олександрович, 
Карев Станіслав Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Розробка та поширення концепції 
сприяння інтеграції науки, освіти та інновацій в Національному 
транспортному університеті, м. Київ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана існуюча система інтеграції наукових досліджень, 
академічного навчання та інновацій в НТУ. Розроблена попередня 
схема створення функціонування концептуальних структур і заходів в 
НТУ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75421  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 

Гутаревич Юрій Феодосійович, Корпач Анатолій Олександрович, 
Шпиг Альона Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Про стан та перспективи наукових досліджень в 

Національному транспортному університеті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено аналіз організації науково-дослідних робіт в Національному 
транспортному університеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75422  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Олексій 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 "Адвокат за кулісами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тематика сюжету книги - особливості успіху адвокатів в українських 
реаліях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75423  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисляченко Максим 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 "Авторське скульптурне морозиво 

"IceCult" ("IceCult")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологія створення авторського скульптурного морозива. За цією 
технологією форма морозива точно повторює текстуру різних об'єктів, 
наприклад анімаційних та культових персонажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75424  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивнич Анатолій 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 "Методичні рекомендації "Експертна грошова оцінка 
ділянок ріллі, що проводиться у зв'язку з викупом цих земельних 
ділянок для суспільних потреб чи їх примусовим відчуженням з 
мотивів суспільної необхідності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях здійснено теоретичне системне 
узагальнення правових основ проведення експертної грошової оцінки 
ділянок ріллі з метою їх викупу для суспільних потреб чи їх 
примусовим відчуженням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75425  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолова Валентина Михайлівна  
 
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)  Методичний посібник "10 уроків із П'єром де Кубертеном"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єрмолова В.М. 10 уроків із П'єром де Кубертеном : 
метод. посіб. / В.М. Єрмолова. - К., 2016. - 236 с. 

 
Анотація   

Подано практичний матеріал з олімпійської освіти для використання 
у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75426  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолова Валентина Михайлівна  
 
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 "Олімпійська освіта: теорія і практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єрмолова В.М. Олімпійська освіта: теорія і 
практика : навч. посіб. / В.М. Єрмолова. - К., 2011. - 335 с. 

 
Анотація   

Розглянуто історичні та теоретично-методичні засади інтеграції 
олімпійської освіти в навчально-виховиний процес школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75427  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Олександр Якович, Михайлов Віктор Миколайович, 
Романюк Наталія Миколаївна, Скакун Василь 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)  Книга "Організація цивільного захисту під час реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація цивільного захисту під час 
реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні. Практичний порадник.  

                                                            (Видання друге, доповнене) / О.Я. Лещенко, В.М. Михайлов,                
Н.М. Романюк,  В.О. Скакун ; за заг. ред. М.О. Маюрова,                            
П.Б. Волянського. К. : ІДУЦЗ, 2017. - 125 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75428  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Zmeark (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)  Вірш "І забуду про інше"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш про розлуку дівчини і хлопця, які покохали одне одного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75429  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Войтюк Михайло Миколайович  
 
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 "Географічні зазначення Європейського Союзу, які 
повинні бути захищені в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі розглядаються географічні зазначення 
сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75430  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломоєць Галина Анатоліївна, Жежук Наталія Сергіївна  
 
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 твір "Тести на виявлення рівня базових та соціальних 
навичок "soft skills"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є помічником у профорієнтуванні та допомагає виявити рівень 
таких навичок як комунікабельність, лідерські здібності, критичне 
мислення, емоційний інтелект, тайм-менеджмент, адаптивність, 
здатність до самонавчання та багато інших.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75431  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машиніченко Олександр 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 "Регламент контролю організації та проведення 
конкурсних торгів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75432  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Ірина 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)  СЦЕНАРНИЙ ПЛАН історично-інформативного проекту 
Присвяченого 32-й річниці аварії на ЧАЕС "ЗОНА... НАТХНЕННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75433  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуреєнко Сергій 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)  Похідний твір "Панорамна карта центральної частини міста 
Запоріжжя з висоти пташиного польоту" ("Запоріжжя. Центральна 
частина міста")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Панорамна карта центральної частини міста Запоріжжя з висоти 
пташиного польоту, яка містить зображення пам'яток архітектури, 
історії та культури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75434  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Віктор Вікторович, Кульчицький Володимир Віталійович  
 
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 "МАСТЕР 
КЛАСС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75435  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щелоков Олександр 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)  Збірка зображень логотипу "ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ВІДКРИТІ 
ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75436  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цинтила Олена Вадимівна  
 
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)  Опис телепередачі "Гучна/Звичайна справа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Телевізійна програма, що має на меті з'ясувати: як кримінальні 
справи з 1991 року (з часу проголошення незалежності України) 
змінили або не змінили державу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75437  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Констянтинович, Тур Іван 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 "Distribution law of random variable"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для перевірки та автоматизації розрахунку та 
побудови графіків розподілу випадкової величини за розподілами 
Гауса та Релея.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75438  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковленко Богдан Георгійович  
 
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 літератури "Методологія проведення аудиту системи управління 
Служби/відділу логістики комерційного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методологія визначає загальне поняття "Система управління" 
підприємством або його окремим підрозділом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75439  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Євгеній Олександрович  
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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 "Науково-дослідна розробка "Креативні особливості 
розвитку вітчизняних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75440  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Євгеній Олександрович, Загнибіда Олексій 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)  Наукова робота "Механізм створення сприятливих умов для 
інтелектуальної творчості в умовах внутрішньої конкуренції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75441  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шликова Вікторія Олександрівна, Полякова Ольга 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 "Патентування біотехнологічних розробок в Україні: 
тенденції та структура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полякова О.Ю., Шликова В.О. Патентування 
біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура // 
Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 124-131. 

 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню патентування українських розробок на 
міжнародному та національному рівнях. Аналіз патентів з біотехнологій, 
виданих ДСІВ України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75442  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Abyss"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75443  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Tape Your Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75444  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "So How About It?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75445  
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Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Lights & Shadows"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75446  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Memories"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75447  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Temptation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про спокусу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75448  
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Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Persona"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75449  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Starlorn"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75450  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Seldom Sign (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 "Pain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75451  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
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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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "ПОЗНАВАТЕЛЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для авторського каналу О. Павлова "Познаватель", 
що розміщений в мережі Інтернет. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75452  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калус Костянтин Якович  
 
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, 
літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір технічного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "РЕМОНТ КАПІТАЛЬНИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗІВ АКУМУЛЯТОРНИХ ТИПУ АМ8Д (2АМ8Д), 4,5 
АРП, 5 АРВ ТА АРП 7" ("КР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір слугує основою для технічних умов проведення капітального 
ремонту електровозів акумуляторних типу АМ8Д (2АМ8Д), 4,5 АРП, 5 
АРВ ТА АРП 7, що призначені для локомотивного відкочування 
вантажів у вугільних шахтах, в тому числі вибухонебезпечних, для 
використання у вугільній промисловості України. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75453  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНІ 
КИСЛОТНІ ТЯГОВІ ДЛЯ РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ" 
("БАТАРЕЇ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір слугує основою для технічних умов виробництва батарей 
акумуляторних кислотних тягових, що призначені для живлення 
електричною енергією електроприводів рудникових акумуляторних 
електровозів всіх типів, які допущені до експлуатації у вугільних 
шахтах, в тому числі вибухонебезпечних, для використання у 
вугільній промисловості України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75454  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
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  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажу та його опис "Медведь Желтобрюх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Персонаж "Медведь Желтобрюх" - це приятель "желейного Медведя 
Валеры", який створено спеціально для аудіовізуального твору. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75455  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів мистецтва "Медведь Желтобрюх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів мистецтва "Медведь Желтобрюх" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75456  
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Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрей Восточный (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 "Любимая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75457  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна, Зємцов Едуард Вікторович, Осипов 

Сергій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір навчального 

характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Перші кроки трубача "Артист-трубач" 

("Артист-трубач")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник створено з метою залучення до учбового процесу учнів 
підготовчого "0" класу музичних відділів шкіл мистецтв. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75458  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Вікторія Олександрівна, Ковтанець Дмитро Павлович  
 
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 анімаційного фільму "Маленький чарівник Данилко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маленький хлопчик Данилко, переховуючись від ворогів, потрапляє 
на навчання до доброго чаклуна Мирослава. Навчаючись магії, він  
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змушений боротися з темними силами, якими керує брат Мирослава, 
темний чаклун Грагас, мріючий керувати світом. За допомогою 
вірних друзів та знань хлопчик отримує перемогу за перемогою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75459  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколаєнко Руслан 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)  Збірка пісень "Двоє під дощем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75460  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільчук Юлія 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)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності банківського 
кредитування населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведення аналізу ефективності даного виду кредитування доцільне 
для визначення впливу саме кредитування населення як результату 
діяльності банку, порівняння його з ефективністю інших напрямків 
діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75461  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Христина Анатоліївна  
 
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 текстів пісень "О тех морях где вместе не бывали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75462  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
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 визначення 
положення мобільного робота за візуальними орієнтирами" ("Lab 
MRlocalize")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ознайомлення з просторовою моделлю 
мобільного робота, отримання зображень його бортової камери як 
вхідних даних для виконання лабораторної роботи "Локалізація 
мобільного робота за візуальними орієнтирами" і подальшої 
автоматизованої перевірки результатів визначення положення робота 
відносно візуальних орієнтирів спеціального вигляду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75463  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
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 "Керування лабораторним сенсорним 
модулем" ("IRTC-LabSMC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для організації інтерфейсу керування 
сервоприводом сенсорного модуля для збору вимірів сенсора-
далекоміра під час сканування оточуючих об'єктів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75464  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мікрюкова Катерина 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук "Лексико-семантичне поле "місто" в художній 
прозі письменників-постмодерністів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті продемонстровано фактичні результати й основні 
висновки дисертації. Для викладачів і студентів філологічних 
факультетів, аспірантів, учителів, учнів, досить ґрунтовно розкриває 
зміст дисертації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75465  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коч Наталя 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)  Навчальний посібник "Основи комунікативних технологій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коч Н.В. Основи комунікативних технологій : 
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /    
Н.В. Коч. - 2-ге вид., перероб. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 266 с. 

 
Анотація   

Увагу зосереджено на перспективах подальшого розвитку та 
функціонування в сучасному інформаційному просторі таких 
комунікативних технологій, як паблік рілейшнз, іміджелогія, 
реклама, пропаганда. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75466  
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Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Ганна 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук "Семантико-синтаксична організація компаративних 
паремій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дослідження присвячено системному опису семантико-синтаксичної 
структури російських компаративних прислів'їв та приказок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75467  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Юлія 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)  Монографія "Антропоніміка в системі сучасних знань про мову"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню лексико-семантичних та 
структурно-словотвірних особливостей сучасних прізвищ на 
синхронному та діахронному зрізах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75468  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Олеся Миколаївна, Василькова Наталя 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)  Навчальний посібник "Соціолінгвістика та основи мовної політики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О.М. Соціолінгвістика та основи мовної 
політики : навчальний посібник / О.М. Олексюк, Н.І. Василькова. - 
Миколаїв : Іліон, 2014. - 264 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75469  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желязкова Вікторія Валеріївна, Зинякова Анжеліка 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 "Наголошення іменних частин мови в поемі "Енеїда"       
І.П. Котляревського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проаналізовано акцентуацію іменних частин мови в 
поемі "Енеїда" І.П. Котляревського у порівнянні з їхнім наголошенням у 
сучасній українській літературній мові. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75470  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Світлана 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)  Монографія "Слово в ідіостилі Уласа Самчука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографічному дослідженні здійснено систематичний відбір, 
класифікацію і комплексний аналіз лексики творів Уласа Самчука.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75471  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фатєєв Анатолій Іванович, Самохвалова Валентина Леонідівна, 
Мандрика Оксана Вікторівна, Бородіна Ярослава В'ячеславівна,  
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                                                            Семенов Дмитро Олександрович, Смірнова Катерина Борисівна, 
Лучникова Євгенія Вікторівна, Шемет Андрій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Екологічна реабілітація техногенно забруднених важкими 
металами ґрунтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Екологічна реабілітація техногенно забруднених 
важкими металами ґрунтів. Методика. / За редакцією А.І. Фатєєва,       
В.Л. Самохвалової. - Харків : ТОВ "Смугаста типографія", 2016. - 147 с. 

 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність розробки та викладено методику 
проведення екологічної реабілітації ґрунтів земельних ділянок різного 
призначення, забруднених важкими металами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75472  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інформаційне забезпечення використання ґрунтів: 

здобутки і висновки з іноземного досвіду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В.В. Медведєв. Інформаційне забезпечення 

використання ґрунтів: здобутки і висновки з іноземного досвіду. - 
Харків : ТОВ "Смугаста типографія", 2016. - 296 с. 

 
Анотація   

Докладно розглянуто невирішені проблеми інформаційного 
забезпечення використання ґрунтів в Україні, зокрема: відсутність 
узагальненої бази даних про ґрунтовий покрив України, 
розпорошеність даних між відомствами і інститутами, відсутність 
даних для впровадження новітніх систем землеробства, відсутність 
моніторингу за сучасним зразком, відсутність реальних кроків щодо 
уведення заходів особливої охорони цінних ґрунтів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75473  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демьохін Володимир Анатолійович, Пелих Віктор Григорович, 

Полупан Микола Іванович, Величко Володимир Андрійович, Соловей  
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                                                           Вадим Борисович, Мельничук Сергій Дмитрович, Малюта Олександр 
Миколайович  

 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Земельні 
ресурси Херсонської області - базовий фактор регіональної 
економічної політики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглянуто питання системного використання земельних 
ресурсів як базового фактора для розробки регіональної економічної 
політики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75474  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулага Тетяна 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 "Клас сольного співу. Естрадний 
вокал" Програма для початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання). Строк навчання 
8 (6) років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця програма полягає у формуванні навичок естрадного співу через 
активне поєднання традиційних та специфічних естрадно-джазових 
прийомів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75475  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Елеонора Миколаївна, Онул Наталія Михайлівна, 
Калінічева Вікторія Василівна  

 
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 "Порівняльна оцінка біопротекторної дії цинку в органічній 

та неорганічній формі на остеотропність свинцю в 
експериментальних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В результаті проведених досліджень встановлено, що низькодозовий 
вплив свинцю в умовах підгострого досліду обумовлює достовірне 
зменшення вмісту кальцію в кістковій тканині на 28 %, в порівнянні з 
аналогічними даними контрольної групи тварин, що знижує її 
щільність і стає фактором ризику розвитку остеопеній і остеопорозних 
станів організму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75476  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабанова Ірина Олександрівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 

"Прийоми підвищення репродуктивних якостей свиней великої білої 
породи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена вивченню інтенсивності росту молодняку свиней 
нового внутріпородного типу УВБ-2 в великій білій породі та його 
зв'язку з рівнем репродуктивних якостей маток. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75477  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Андрій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис телевізійної програми "Доброго ранку, Країно!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір зображає основну творчу ідею, мету та принципи створення та 
проведення телепрограми "Доброго ранку, Країно!".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75478  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байтеряков Олег Зуфарович, Топалова Олеся Іллівна  
 
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 "Методичні 

розробки для практичних і самостійних робіт з курсу "Спеціальний та 
адаптивний туризм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних розробках наведено зміст 6 занять, кожне з яких 
містить 4-7 завдань різного плану: складання схем, заповнення 
таблиць, робота з картами, отримання практичних навиків роботи зі 
спорядженням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75479  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Степан Сергович , Малярець Людмила Михайлівна, 

Хвостенко Владислав Сергійович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

"Методичні рекомендації "Застосування методу оцінювання 
капіталізації людського потенціалу, сформованого в результаті 
тренінгу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод оцінювання ефективності капіталізації людського потенціалу, 
сформованого за результатом професійного навчання та/або тренінгу 
лінійних менеджерів і менеджерів середньої ланки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75480  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Андрій Вікторович  
 
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 "Мало, мало, мало світла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75481  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Мала Жанна Валентинівна, Бондарєва 
Ірина Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Прогнозування динаміки конкурентоспроможності 
аптечних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У наукових методичних рекомендаціях розроблено математичну 
модель з використанням багатовимірного кореспондентського 
аналізу, яка дозволяє прогнозувати динаміку 
конкурентоспроможності аптечних мереж на основі обчислення 
"індексу динаміки конкурентоспроможності". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75482  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Мала Жанна Валентинівна, Бондарєва 
Ірина Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні підходи до вибору стратегії підвищення 
конкурентоспроможності аптечних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У наукових методичних рекомендаціях проведено аналіз 
пріоритетності сильних сторін конкуруючих аптечних мереж на 
підставі даних експертного опитування фахівців. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75483  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Дриж Валентина Ігорівна, Школяр 

Сергій 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)  Брошура "Організація роботи керівника об'єднаних територіальних 

громад, спрямованої на вибір молоддю педагогічної професії (на 
прикладі білоцерківської сільської та семенівської селищної ОТГ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію, пов'язану з дослідженнями специфіки 
роботи об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації у 
зарубіжних країнах та на  Полтавщині. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75484  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Ходунай Володимир Валерійович, 

Школяр Сергій 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)  Брошура "Методи залучення полтавської студентської громади до 

оздоровлення ландашафту музею-садиби І.П. Котляревського в м. Полтава"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію, пов'язану з рекомендаціями щодо 
впровадження методів оздоровлення ландшафту музею-садиби           
І.П. Котляревського, методику залучення студентської молоді до 
процесів оздоровлення ландшафтів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75485  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Олександр Олексійович, Дуднік Майя Георгіївна, 

Клименко Євген Ігорович, Підлужний Олексій Юрійович  
 
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 "Семантичний генератор концептів дизайн-

об'єктів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації роботи дизайнера в пошуку 
та генеруванні концептуальних ідей щодо найбільш доцільної і 
продуктивної організації проектної роботи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75486  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
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)  Наукове видання "Отчет по научно-исследовательской работе. 
Разработка методик и программ обучения специалистов пеллетной 
отрасли. Научно-техническое обоснование методов получения 
биотоплива методом влажного прессования. Методики и программы 
обучения инженеров-технологов и специалистов по сертификации 
производства и пеллетной продукции"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію, що розкриває методики навчання фахівців 
пелетної галузі технологій отримання твердого біопалива методом 
вологого пресування з біосировини різного походження (відходів 
сільського та лісового господарства, деревообробки). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75487  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Сергій Костянтинович  
 
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 "Проектування інформаційного забезпечення 
автоматизованих систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У посібнику розглянуті питання проектування інформаційного 
забезпечення автоматизованих систем, архітектури та 
функціонування СКБД, використання технології клієнт-сервер, 
розподілення бази даних, інструментальні засоби та методика 
концептуального проектування, логічного проектування реляційних 
баз даних, адміністрування баз даних, захист інформації в системах 
баз даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75488  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
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 "Журавлиний клич"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75489  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Вікторович, Тімофеєв Антон Сергійович  
 
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 "Концепция системы студий Экспресс фитнеса 
Сафари-массовый, доступный фитнес"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає в себе опис системи тренування експрес-фітнесу, котра 
має ряд переваг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75490  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Андрій Євгенович, Костюковська Ганна Євгенівна, 
Воробйов Володимир Володимирович  
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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 "Спеціалізована програма МРТ дослідження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб, запропонований авторами, може бути використаний в 
медицині, а саме в променевій діагностиці, неврології і нейрохірургії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75491  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невлад Сергій Іванович  
 
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 "Учебное такси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Учбове таксі - це принцип звичайного таксі, тільки до Вас приїде 
автомобіль учбовий, обладнаний дублюючими педалями з 
атестованим інструктором з водіння. На цьому авто Ви слідуєте в 
потрібне місце призначення за кермом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75492  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продєдович Едуард Вячеславович, Вільгельмі Геннадій Рудольфович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ ЕКСПАНШЕН 
УКРАЇНА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SX-Business"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це система управління документами. Передбачена для 
використання в комерційних установах будь-якого типу, розміру і 
галузевої приналежності. Дозволяє автоматизувати: загальне  
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діловодство, договорну діяльність, роботу з судовими справами, 
юридично значимий документообіг, кадровий облік, формування 
електронного архіву документів тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75493  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Миргородський Сергій 
Миколайович, Чопенко Юрій Григорович, Марков Ігор 
Миколайович, Романов Антон Михайлович, Анапольська Світлана 
Євгенівна, Чопенко Дмитро Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Концепція (ескізного проекту) 
реконструкції будівель і споруд комунального підприємства 
"Володимирський ринок" за адресою вул. Антоновича, 115 у 
Голосіївському районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Будівництво шестиповерхового готелю: у підземному поверсі 
розташовується паркінг, складські та технічні приміщення, на 
першому та другому поверхах готелю - торговельні площі та кафе, на 
другому поверсі передбачено приміщення для проведення показів 
моди українських виробників, на третьому - розташування хостелу на 
60 місць, з четвертого по шостий поверх розташується безпосередньо 
готель на 120 номерів та адміністрація готелю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75494  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлізаров 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)  Сценарій проведення програми "3S.TV|Bloggers"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналітична програма на різноманітні теми - політика, шопінг, 
соціальні питання, зовнішня та внутрішня економіка, культура. 
Програма залучає дві аудиторії - телевізійну та інтернет-аудиторію. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75495  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлізаров 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)  Сценарій проведення програми "3S.TV|Economists"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналітична програма про економіку. Ціллю програми є 
популяризація економічних тенденцій, аналіз та обговорення у 
доступній для телеглядача формі основних рішень уряду та 
парламенту України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75496  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальський Олег Володимирович, Журавель Вадим Васильович, 

Соловйов Віктор 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)  Літературний письмовий твір "Методика ідентифікаційних та 

діагностичних досліджень аналогової та цифрової апаратури 
звукозапису та аналагових і цифрових фонограм при проведенні 
технічних досліджень звуко- та відеозаписів на основі використання 
програмного комплексу "Фрактал"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика призначена для проведення експертизи цифрових та 
аналогових фонограм й ідентифікації апаратури звукозапису та 
полягає у з'ясуванні довірчого інтервалу розкиду критеріальних 
точок, що визначає ступінь близкості фрактальних характеристик 
при порівнянні зразкових і досліджуваної фонограм та прийнятті 
експертного рішення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75497  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хобін Віктор Андрійович, Степанов Михайло Тимофійович  
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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 "SENUMAC"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління автоматизованими системами 
для вимірювання завантаження конвеєра продуктом в процесі 
транспортування, без використання спеціалізованих датчиків, та 
управління завантаженням потоково-транспортної лінії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75498  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губський Нікіта Вікторович, Солов'ян Богдан 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)  Опис сюжету та історії походження персонажів коміксу "Огородный 

Б.У.М."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір літератури містить опис сюжету коміксу та історії походження 
персонажів коміксу "Огородный Б.У.М." на ім'я "Эйбон", "Рейтон", 
"Даниэль" (або "Даня"). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75499  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губський Нікіта Вікторович, Солов'ян Богдан Володимирович  
 
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)  Зображення персонажів коміксу "Огородный Б.У.М."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник зображень містить оригінальні зображення персонажів на 
ім'я "Эйбон", "Рейтон", "Даниэль" (або "Даня"). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75500  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безносик Юрій Олександрович, Василенко Роман Іванович, 
Ілляшенко Катерина Андріївна, Бойко Тетяна Владиславівна, 
Парасочка Аліна Павлівна, Матейчик Петро Васильович, Хрутьба 
Вікторія Олександрівна, Вайганг Ганна 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 "Інформаційний веб-сайт процедури 
підготовки елементів системи екологічного менеджменту до 
впровадження на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено узагальнені основи екологічного менеджменту щодо 
розробки елементів системи екологічного менеджменту відповідно 
стандарту ДСТУ ІSO 14001:2015 із зазначенням алгоритму розробки 
основних елементів системи екологічного менеджменту для її 
впровадження. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75501  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безносик Юрій Олександрович, Василенко Роман Іванович, 
Ілляшенко Катерина Андріївна, Бойко Тетяна Владиславівна, 
Парасочка Аліна Павлівна, Матейчик Василь Петрович, Грищук 
Вадим Ігорович, Горідько Наталія 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 "Програма розрахунку факторів впливу на 
навколишнє середовище"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено програму розрахунку факторів впливу на навколишнє 
середовище підприємницької діяльності, що враховує для кожного 
фактора оцінки тенденції та наслідки впливу, використання ресурсів, 
визначення правової приналежності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75502  
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Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Волкова Тетяна Вікторівна, Вольська Олена Михайлівна, 
Покшевницька Тетяна Василівна, Савчук Володимир Петрович, 
Білоусов Євген Вікторович, Грицук Андрій Ігорович, Володарець 
Микита Віталійович, Грицук Валерій Юрійович, Вербовська Валерія 
Валеріївна, Ченцов Андрій Віталійович  

 
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 "Структура системи дистанційного моніторингу 
транспортного засобу та інформаційної взаємодії в процесах 
моніторингу на основі бортового інформаційного комплексу ITS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено структуру системи дистанційного моніторингу 
транспортного засобу та інформаційної взаємодії в процесах 
моніторингу на основі бортового інформаційного комплексу ITS. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75503  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Матейчик Василь 
Петрович, Волкова Тетяна Вікторівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, 
Вольська Олена Михайлівна, Симоненко Роман Вікторович, 
Володарець Микита Віталійович, Садовник Іван Іванович, 
Покшевницька Тетяна Василівна, Грицук Андрій Ігорович, 
Вербовська Валерія Валеріївна, Грицук Валерій Юрійович, Ченцов 
Андрій Віталійович  

 
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 "Загальна модель системи моніторингу та особливості 
систематизації схем інформаційної системи моніторингу автомобіля в 
умовах експлуатації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено загальну модель системи моніторингу та особливості 
систематизації схем інформаційної системи моніторингу автомобіля в 
умовах експлуатації. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75504  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Волкова Тетяна Вікторівна, Вольська Олена Михайлівна, 
Володарець Микита Віталійович, Покшевницька Тетяна Василівна, 
Савчук Володимир Петрович, Білоусов Євген Вікторович, Грицук 
Андрій Ігорович, Вербовська Валерія Валеріївна, Грицук Валерій 
Юрійович, Ченцов Андрій Віталійович  

 
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 "Алгоритм процесу ідентифікації транспортного 
засобу в умовах ITS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено алгоритм процесу ідентифікації транспортного засобу в 
умовах ITS. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75505  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Матейчик Василь 
Петрович, Краснокутська Зоя Ігорівна, Волкова Тетяна Вікторівна, 
Симоненко Роман Вікторович, Вольська Олена Михайлівна, 
Володарець Микита Віталійович, Садовник Іван Іванович, 
Покшевницька Тетяна Василівна, Грицук Андрій Ігорович, 
Вербовська Валерія Валеріївна, Грицук Валерій Юрійович, Ченцов 
Андрій Віталійович  

 
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 "Алгоритм проведення дистанційного діагностування 
технічного стану транспортного засобу в процесах експлуатації в 
умовах ITS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено алгоритм проведення дистанційного діагностування 
технічного стану транспортного засобу в процесах експлуатації в 
умовах ITS. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75506  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Волкова Тетяна Вікторівна, Вольська Олена Михайлівна, 
Покшевницька Тетяна Василівна, Грицук Андрій Ігорович, 
Володарець Микита Віталійович, Грицук Валерій Юрійович, 
Вербовська Валерія Валеріївна, Ченцов Андрій Віталійович  

 
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 "Технічний регламент і результати роботи 
інформаційного програмного комплексу (продукту) 
"IdenMonDiaOperCon "HNADU-16" (Identification, Monitoring technical 
condition, Diagnosis, Operating conditions of the vehicle under ITS) при 
здійсненні ідентифікації, моніторингу параметрів технічного стану, 
діагностування, ідентифікації умов експлуатації транспортного засобу 
в умовах інтелектуальних транспортних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено технічний регламент і результати роботи 
інформаційного програмного комплексу (продукту) при здійсненні 
ідентифікації, моніторингу параметрів технічного стану, 
діагностування, ідентифікації умов експлуатації транспортного засобу 
в умовах інтелектуальних транспортних систем. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75507  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Волкова Тетяна Вікторівна, Вольська Олена Михайлівна, 
Володарець Микита Віталійович, Покшевницька Тетяна Василівна, 
Савчук Володимир Петрович, Білоусов Євген Вікторович, Грицук 
Андрій Ігорович, Вербовська Валерія Валеріївна, Грицук Валерій 
Юрійович, Ченцов Андрій Віталійович  

 
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 "Алгоритм процесу збирання даних про параметри 
технічного стану транспортного засобу в умовах ITS з елементами 
інтелектуалізації в процесі їх обробки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

606 

Анотація   
Представлено алгоритм процесу збирання даних про параметри 
технічного стану транспортного засобу в умовах ITS з елементами 
інтелектуалізації в процесі їх обробки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75508  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Волкова Тетяна Вікторівна, Вольська Олена Михайлівна, 
Володарець Микита Віталійович, Покшевницька Тетяна Василівна, 
Грицук Андрій Ігорович, Вербовська Валерія Валеріївна, Грицук 
Валерій Юрійович, Ченцов Андрій Віталійович  

 
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 "Математична модель предметної області 
інформаційної системи оцінювання параметрів технічного стану 
автомобіля в умовах експлуатації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена математична модель предметної області інформаційної 
системи оцінювання параметрів технічного стану автомобіля в умовах 
експлуатації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75509  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Волкова Тетяна Вікторівна, Вольська Олена Михайлівна, 
Володарець Микита Віталійович, Покшевницька Тетяна Василівна, 
Грицук Андрій Ігорович, Вербовська Валерія Валеріївна, Грицук 
Валерій Юрійович, Ченцов Андрій Віталійович  

 
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 "Основні результати застосування в умовах 
експлуатації методики визначення параметрів технічного стану ТЗ 
засобами моніторингу ITS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Представлено основні результати застосування в умовах експлуатації 
методики визначення параметрів технічного стану ТЗ засобами 
моніторингу ITS. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75510  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Грицук Ігор Валерійович, Грицук 
Юрій Валерійович, Волков Юрій Володимирович, Матейчик Василь 
Петрович, Волкова Тетяна Вікторівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, 
Вольська Олена Михайлівна, Симоненко Роман Вікторович, 
Володарець Микита Віталійович, Садовник Іван Іванович, 
Покшевницька Тетяна Василівна, Грицук Андрій Ігорович, 
Вербовська Валерія Валеріївна, Грицук Валерій Юрійович, Ченцов 
Андрій Віталійович  

 
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 методу застосування класифікації умов 
експлуатації автомобілів з використанням інформаційної системи 
моніторингу технічного стану в умовах ITS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено формування методу застосування класифікації умов 
експлуатації автомобілів з використанням інформаційної системи 
моніторингу технічного стану в умовах ITS. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75511  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сьомка Юрій Григорович  
 
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 етикетки "Трициклол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75512  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

608 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котелевський Володимир 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)  Твір науки "Спосіб визначення критеріїв ефективності та 
прогнозування превентивної фізичної реабілітації вертебральної 
патології у студентської молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб визначення критеріїв ефективності та прогнозування 
превентивної фізичної реабілітації вертебральної патології у 
студентської молоді належить до галузі фізичної реабілітації і може 
бути використаний для профілактики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75513  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котелевський Володимир 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)  Твір науки "Інтегративна технологія масажних маніпуляцій у 
фізичній реабілітації вертебральної патології" ("ІТМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологія передбачає, що до кожної людини, залежно від 
патологічного процесу або функціонального стану її хребта, 
особливостей її психосоматичного стану і навіть її уподобань, повинен 
застосовуватися індивідуальний підхід у виборі стратегії, тактики та 
методологічного забезпечення ефективності сеансу масажу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75514  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанова Тетяна Олегівна  
 
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)  Літературний письмовий твір "Концепция по организации и 
проведению дня рождения Андреевского спуска"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75515  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарук Євген 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)  Музичний альбом "VIDVERTO Мандруючи Україною"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом складається із наступних композицій: "Прості слова", "Більше 
вище", "Велика Британія", "Божеволію", "Десять тисяч строк", 
"Мала", "Скільки того життя", "Тепла ніч", "Простим небайдужим", 
"Боротьба", "Мандруючи Україною", "Дай мені Боже любов". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75516  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко 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 "Комплекс программного обеспечения 
InFitting (мобильные приложения, серверная часть и веб-интерфейс 
панели управления бизнес-аккаунтом)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток - Ваш особистий асистент в світі шопінгу і fashion-
індустрії. Додаток призначений для пошуку одягу, взуття, аксесуарів і 
готових образів серед інших користувачів або бізнес-акаунтів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75517  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белзецький Руслан Станіславович, Горовий Євгеній Вікторович, 

Гладько Максим 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 "Комп'ютерна програма для визначення 

антропометричних розмірів долоні людини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений програмний додаток призначений для визначення та 
занесення до бази даних антропометричних розмірів долоні людини за 
завідома заданими точками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75518  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
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 "ALL FRIENDS ARE GONE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75519  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
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 "GUNS DON'T SHOOT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75520  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
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 "ХТО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75521  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дворянчук Леонід Михайлович  
 
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 твір практичного характеру "Рецепт приготування 
міцного алкогольного напою "ХРІН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рецепт приготування міцного алкогольного напою "ХРІН", що має 
лікувально-профілактичні  властивості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75522  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
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. ЕЦП. 2.2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

612 

Анотація   
Програма надає можливість проведення аукціонів, в електронній 
формі, з реалізації продукції та сировини за допомогою різних за 
принципом регламентів торгів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75523  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
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 2.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість проведення аукціонів, в електронній 
формі, з реалізації продукції та сировини за допомогою різних за 
принципом регламентів торгів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75524  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддячий Микола Іванович (Piddiachyi Mykola Ivanovych)  
 
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 "Socio-professional development of personality" 
("SPDP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75525  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддячий Микола Іванович (Piddiachyi Mykola Ivanovych)  
 
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 "Соціально-професійний розвиток особистості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Соціально-професійний розвиток особистості - процес спрямований 
на духовне, інтелектуальне, фізичне, соціальне і професійне формування 
через поетапний індивідуальний вияв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75526  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Ігорь 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 письмовий твір "Больничка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір має на меті словом популяризувати і виховувати у читачів високі 
моральні цінності - патріотизм, чесність, гідність. Твір спрямований 
на всі верстви населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75527  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Ігорь Анатолійович  
 
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 коміксів "КоміксПерековка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка видається для публікації серії зображень, в яких 
розповідаються життєві історії та короткі оповідання. Збірка має на 
меті словом та зображенням популяризувати і виховувати у читачів 
високі моральні цінності - патріотизм, чесність, гідність.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75528  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітрясова Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 

письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Вступ до органічної хімії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мітрясова О.П. Вступ до органічної хімії : навч. посіб. 

(для студ. вищ. навч. закл.) / О.П. Мітрясова. - (2-ге вид., виправл. і доп.). - 
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. - 376 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено основи знань з органічної хімії на основі 
принципу інтеграції з іншими природничими дисциплінами, що 
вивчаються студентами природничих спеціальностей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75529  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовська Тетяна Адамівна  
 
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 викладання курсу "Музичне 

виховання дітей дошкільного віку" у вищому навчальному закладі 
студентам спеціальності 6. 010101 - Дошкільна освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлено педагогічні засади музичного виховання дітей 
дошкільного віку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75530  
 
Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Світлана Олегівна  
 
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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації "Виховання 

комунікативної культури дітей старшого дошкільного віку в 
художньо-мовленнєвій діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У рекомендаціях презентовано діагностувальні методики, конспекти 
занять, вправи та ігри з виховання комунікативної культури дітей 
старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75531  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шор Тетяна Петрівна  
 
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 "НАСТІЛЬНА БІЗНЕС ГРА "ГОТЕЛЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гнучкість людського розуму бере свої витоки з дитинства, коли всі ми 
пізнавали світ через гру, і особливо цікаво це було робити у 
командних іграх. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75532  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калус Костянтин Якович  
 
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, 
літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір технічного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОВОЗОМ ТИПА СУЭ" ("СУЭ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір слугує основою для технічних умов виробництва систем 
управління електровозом типу СУЕ, для управління силовими 
приводами, допоміжним електрообладнанням, обробки сигналу від  
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датчика швидкості і видачі інформації про швидкість  руху і 
пройдений шлях на екран дисплея в рудникових акумуляторних 
електровозах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75533  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свобода Євгенія Юріївна, 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 "Судове 
почеркознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику висвітлено теоретичні, наукові, правові та організаційні 
положення судового почеркознавства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75534  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальний Андрій Миколайович, Тюріна Оксана Володимирівна, 
Кривицький Юрій Віталійович, 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Правові 
системи сучасності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкривається сутність категорії правова система, через 
визначення її поняття та структури, розглядаються основні науково-
методологічні засади типології правових систем як пізнавального 
процесу, що сприяє дослідженню природи, закономірностей 
виникнення, розвитку та функціонування правових систем різних 
держав світу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75535  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотиш Володимир Вячеславович, Гуменюк Лариса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення відтворюваності дослідів" 
("Kohren")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма написана в середовищі візуального проектування Delphi 
7.0, дозволяє користувачу виконати трудомісткі розрахунки оцінки 
дисперсії серії дослідів, визначити розрахункове значення критерію 
Кохрена і порівняти його з табличним значенням. Програма дає змогу 
кардинально підвищити продуктивність праці і якість одержуваних 
проектів за заданими користувачами умовами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75536  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трифонова Олена 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)  Навчально-методичний посібник "Формування фонетичної 
компетенції в дітей 5-го року життя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглядаються теоретичні засади формування 
фонетичної компетенції у дітей 5-го року життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75537  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півонос Оксана Євгенівна, Демчук Денис Євгенович, Ганевський 
Ігор Олександрович, Панкевич Володимир 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 "Under the Ground"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня розповідає про творчий шлях людини. Про те, що завжди 
знайдуться злі язики та заздрісні особи, проте зупинятися та слухати 
інших не можна, працювати і лише працювати, а відпочивати 
встигнемо під землею. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75538  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Інна Юріївна, Данік Наталія Вадимівна, Корнєва Наталя 
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)  Навчальний посібник "Інвестування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для підготовки бакалаврів та спеціалістів 
економічних спеціальностей і фінансистів підприємств, банків, 
інвестиційних та фінансових компаній, які здійснюють розробку й 
експертизу інвестиційних проектів, спеціалістів, які приймають 
рішення щодо інвестування в ті чи інші фінансові проекти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75539  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криленко Володимир Ігорович, Корнєва Наталя 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)  Навчально-методичний посібник "Фінансова діяльність суб'єктів 
господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить різні види завдань для практичної підготовки 
студентів із даної дисципліни, плани семінарських занять, теми 
рефератів, завдання для практичних занять, задачі і тести. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75540  
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Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєва Наталя Олександрівна, Данік Наталія Вадимівна, Рудь Інна 
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)  Навчальний посібник "Фінансовий аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкрито теоретичні засади фінансового аналізу, порядок 
формування фінансових результатів, методику аналізу прибутку, 
рентабельності, складу і джерел формування майна підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75541  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данік Наталія Вадимівна, Рудь Інна Юріївна, Корнєва Наталя 
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)  Навчальний посібник "Фінанси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкриваються теоретичні засади функціонування й 
розвитку фінансів. До кожної теми додається практикум, до складу 
якого входять практичні заняття. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75542  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Наталія Миколаївна, Карпич Ірина 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)  Навчальний посібник "Соціальна політика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальна політика : навчальний посібник //  
                                                            уклад. І.О. Карпич, Н.М. Коляда. - Умань : ФОП Жовтий, 2016. - 134 с. 
 
Анотація   

Навчальний посібник включає програму курсу та його структуру в 
межах планових годин з поділом на змістові модулі, а також матеріали 
для лекційних та практичних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75543  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Наталія Володимирівна, Хрімлі Ірина Олександрівна, 
Лущай Юрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчально-наочний посібник "Особлива частина кримінального 
права України у схемах та коментарях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується варіант вивчення Особливої частини кримінального 
права України, який спирається на методологічну установку єдності 
наочного, чуттєвого, абстрактного та теоретичного аспектів пізнання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75544  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронов Володимир Анатолійович  
 
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 "Корпоративный брендинг своими руками. Стратегия + 
Инструменты"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга є результатом 12-річної праці Міжнародної брендингової 
агенції Володимира Воронова.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75545  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Работа с эзотерическими символами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75546  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Лечение всех заболеваний при помощи 
заклинаний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75547  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Сексуальная магия для привлечения денег. 
Магия денег " часть 3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75548  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "САНГАЯ II"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75549  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Снятие порчи и сглаза" часть 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75550  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Эзотерическая Гомеопатия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75551  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
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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)  Усний твір "Семінар "Магия любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75552  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Эзотерика для Бизнеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75553  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Быстрое замужество"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75554  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Семінар "Снятие порчи и сглаза" часть 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75555  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Как привлечь и очаровать партнера с 
помощью эзотерики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75556  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Оккультные методы обретения своего 
счастья"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75557  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Семінар "SUNSHINE БОГАТСТВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75558  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Калачакра Тантра Йога. Гармонизация 
энерготела" часть 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75559  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "32 ЗНАКА от Андрея Дуйко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75560  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Семінар "Калачакра Тантра Йога. Методы дыхания 
Саман" часть 3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75561  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Целительство SUNSHINE COCON"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75562  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "ДОКТРИНА БИЗНЕСА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75563  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Семінар "Методы исполнения желаний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75564  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Целительные мантры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75565  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Эзотерическое целительство" часть 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75566  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Семінар "Эзотерическое целительство" часть 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75567  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "САНГАЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75568  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "I СТУПЕНЬ"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75569  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Магия денег" часть 1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75570  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "МАНТРЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75571  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Эзотерика в Исламе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75572  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Привлечение Фортуны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75573  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Обрядовая Магия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75574  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Психотерапия" часть 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75575  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Психотерапия" часть 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75576  
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Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Магия денег" часть 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75577  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Развитие Ясновидения" часть 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75578  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Развитие Ясновидения" часть 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75579  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "ПРОТИВОЯДИЕ ЗЛУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75580  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Предсказание судьбы с помощью игральных 

кубиков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75581  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Заклинания от Андрея Дуйко" часть 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75582  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
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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)  Усний твір "Семінар "ОЧАРОВАНИЕ" часть 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75583  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "КОДЫ ДУЙКО" часть 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75584  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
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 "Семінар "Калачакра Тантра Йога. Методы дыхания 

Саман" часть 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75585  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуйко Андрій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Усний твір "Семінар "ПОХУДЕНИЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75586  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парасюк Сергій Васильович, Мороз Максим Сергійович, Проніна 

Ольга Ігорівна  
 
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 виклику таксі "Vtaxi.info"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виклику таксі за допомогою мобільного 
додатку в смартфоні. Клієнт обирає собі автомобіль самостійно, без 
посередника, вивчає профіль водія і робить замовлення на поїздку чи 
орієнтується на оптимальний вибір програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75587  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парасюк Сергій Васильович, Мороз Максим Сергійович, Проніна 

Ольга Ігорівна  
 
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 сайт www.Vtaxi.info" ("www.Vtaxi.info")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виклику таксі за допомогою персонального 
комп'ютера з обов'язковим доступом до мережі Інтернет. Клієнт 
обирає собі автомобіль самостійно, без посередника, вивчає профіль 
водія і робить замовлення на поїздку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75588  
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Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Наталія Леонідівна  
 
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 № 2 "Коктейль Банзай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Я, Доля Н.Л. - автор музичних творів у збірнику "Коктейль Банзай". 
У альбомі написано 20 мелодій. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75589  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпухіна Юлія 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)  Навчальний зошит "Фізична реабілітація в геронтології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний зошит для практичних та семінарських занять. 
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 227 
Фізична терапія, ерготерапія денної та заочної форм навчання вищих 
навчальних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75590  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каракаш Лариса Іванівна  
 
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 "Лечение горькой полынью и чистотелом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В статті описані способи лікування гіркою полинню та чистотілом. 
Описані рекомендації коли необхідно приймати сок полині гіркої, при 
яких захворюваннях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75591  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Ганна 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)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка малюнків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75592  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баришнікова Валерія Валеріївна, Маховка В'ячеслав Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Медитації для вагітних, медитації для дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75593  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
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  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Інтерфейс інтернет-
сайту Ziplex"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі зібрано безліч ілюстрацій з інтерфейсом інтернет-сайту 
Ziplex, що спеціалізується на продажі та рекламуванні кабельних 
кріплень від виробника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75594  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малигон Сергій 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 "Метод водневого термо-газо-хімічного впливу на 
привибійну зону свердловини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний метод розроблений для застосування на нафтових, газових та 
газоконденстаних свердловинах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75595  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малигон Сергій 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 "Метод створення високопроникної керамічної 
привибійної зони продуктивного пласта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений метод створення високопроникної керамічної 
привибійної зони продуктивного пласта розповсюджується на газові, 
газоконденсатні та нафтові свердловини з погіршеними 
колекторськими властивостями пласта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75596  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малигон Сергій 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 "Мультистадійний фізико-хімічний вплив на 
привибійну зону продуктивного пласта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений метод може бути застосований у галузі газового та 
нафтового видобування, а точніше у газових, газоконденсатних та 
нафтових свердловинах зі збільшеною обводненістю продуктивного 
пласта, з природно низькою проникністю колекторів, яка ще більше 
зменшується при освоєнні свердловини, свердловини з 
важковидобувними вуглеводнями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75597  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подкоритова Лариса 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)  Письмовий твір наукового характеру "Методика "Сходинки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета застосування методики - розвиток рефлексії у процесі групової 
взаємодії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75598  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Вадим Євгенійович  
 
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 "Путешествие в мир безумных"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Страх зійти з розуму є одним з найбільш хвилюючих людських 
переживань. Навіть зустріч з душевнохворим у  більшості людей 
викликає замішання. Дана книга дозволяє зазирнути за цю лякаючу 
межу і зрозуміти, що відчуває і переживає людина, яка втратила 
розум. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75599  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка п'єс "Смеемся по-украински и Добрые сказки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли 3 п'єси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75600  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасацький Олександр Віталійович  
 
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 "За гранью реальности: Охотник и Мелазиум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга створена автором в жанрі фентезі, про взаємовідносини героїв 
та про любов. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75601  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Ширяєва Людмила Володимирівна, 
Сорока Лариса 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм управління функціональною стійкістю 
промислового підприємства в процесі розвитку кадрового 
потенціалу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Побудовано модель управління стійкістю промислового підприємства 
у вигляді алгоритму комплексу системних заходів за керуючими 
діями на виробничу систему.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75602  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестерцов Володимир 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)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру "Багаж 
императора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман складається з трьох частин. У книзі розглядаються містичні 
події, пов'язані з янтарною кімнатою та її впливом на історію 
Німеччини та Росії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75603  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Наталя 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 "Основи політики високотехнологічного розвитку 
промисловості України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано основи політики України у сфері розвитку високих 
технологій на період до 2025 р. та подальшу перспективу, прийняття 
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яких буде сприяти науково-обґрунтованому вибору важливих 
напрямів державної політики у сфері розвитку технологій, а також 
систем економічних та інших заходів, стимулюючих 
високотехнологічну діяльність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75604  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазонов Іван Володимирович  
 
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 "Шеврон Громадської організації "ГО 
"Спілка ветеранів бойових дій Нікопольщини" ("Шеврон Громадської 
організації "Спілка ветеранів бойових дій Нікопольщини")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Організація має право мати власну символіку та використовувати її у 
порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою 
назву та символіку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75605  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазонов Іван Володимирович  
 
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 "Нагрудний знак "Криворізька 17 
ОТБр" ("Знак 17 ОТБр" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В процесі розвитку ідеї нагрудного знаку мною було розроблено і 
запропоновано до розгляду офіцерам 17 ОТБр 12 моделей різного типу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75606  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокол Сергій Олексійович  
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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 "Інформаційна система "ПОЗОВ" 
("ПОЗОВ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційна система "ПОЗОВ" дозволяє вести реєстри позовних 
заяв, виконавчих проваджень та справ про банкрутство. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75607  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лютко Наталія Віталіївна  
 
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 наукового характеру "Проблема концептуалізації 
поняття "електоральнний простір"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені різноманітні інтерпретації поняття "електоральний 
простір". Проаналізовано різні фактори, що структурують електоральний 
простір, а також їх взаємовплив. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75608  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка поезій "За это спасибо тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить поезії, в яких описані почуття та переживання автора. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75609  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Олена Володимирівна (Альона Райда)  
 
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 "Трансформаційні ігри Альони Райди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75610  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альона Райда (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 творів образотворчого мистецтва "Збірка картин та авторські 
колоди карт Альони Райди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторські колоди карт - це унікальні розробки сучасних оракулів та 
мантичних систем на основі традиційних Таро та світогляді древніх 
слов'ян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75611  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юн Геннадій Миколайович, Мединський Денис 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 "Застосування безпілотних літальних апаратів в сільському 
господарстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті проведено аналіз застосування безпілотних літальних 
апаратів у сільському господастві для захисту рослин від хвороб та 
шкідників на основі вивчення зарубіжного досвіду використання 
мобільних авіаційних комплексів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75612  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Анастасія Сергіївна, Скібіна Євгенія 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 торговельної марки 
"Public Kitchen" ("Public Kitchen")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою оригінальне стилізоване виконання торговельної 
марки "Public Kitchen". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75613  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береговий Іван Сергійович, Грудницький Віктор Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, твір образотворчого 
мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Опис сюжету та 
зображення персонажів мультсеріалу "Right-Wrong Tales" ("Right-
Wrong Tales")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить опис суті сюжету мультсеріалу та зображення його 
персонажів. Це мультфільм про братика і сестру, яких звуть Кейт і 
Тім, і ще про двух чудових сусідів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75614  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Алла Володимирівна, Костенко Микола Прокопович  
 
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 розрахунку нормативних параметрів 
зубних дуг "DentaForm"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма належить до медицини, а саме до анатомії та стоматології, і 
стосується моделювання трансверзальних, сагітальних та 
вертикальних характеристик зубних рядів у юнаків та дівчат, на 
підставі комплексу даних дентальної конусно-променевої 
комп'ютерної томографії та кефалометричних показників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75615  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Меркулова Наталя 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інформаційний 
пакет сертифікатної освітньої програми "Професійна підготовка тьюторів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними завданнями програми є: академічна підготовка фахівців, 
що ґрунтується на теоретичних дослідженнях і практичних наукових 
результатах з урахуванням світового досвіду з проблеми тьюторства 
та його сучасного стану в Україні та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75616  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яна-Марія (псевдонім), Дьоміна Анна 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)  Художня повість "Дорогою додому"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У повісті йде мова про дівчину, що чарівним чином потрапляє до 
іншого виміру. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75617  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Крайдашенко Олег Вікторович, 
Красько Микола Петрович, Богуславська Наталія Юріївна, 
Корнієвська Валентина 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)  Навчальний посібник "Фітотерапія в кардіології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75618  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Закусило Тарас 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 "Інтелектуальний модуль прогнозування 
завантаженості дня на основі нейронної мережі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма є частиною системи організації тайм-менеджменту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75619  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олініченко Людмила Миколаївна, Шумакова Альбіна Віталіївна  
 
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 "МИР БЕЗ ВОЙНЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75620  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Наталя 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 "Концепція високотехнологічного розвитку 
промислового виробництва в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано науково-обґрунтований проект Концепції політики 
високотехнологічного розвитку України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75621  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боговіна Юлія Миколаївна  
 
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 щодо виконання курсового 
проекту з дисципліни "Економіка, організація і планування 
виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки спрямовані на формування навичок, знань та 
умінь з техніко-економічних розрахунків фахівців при проектуванні 
нових процесів з виробництва деталей машинобудування, виконанні 
конкретних виробничих дій, технологічних операцій тощо. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

648 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75622  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гой Андрій Михайлович, Посилкіна Ольга Вікторівна, Деренська 
Яна Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
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 "Науково-методичні 
рекомендації "Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки 
ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для працівників фармацевтичної 
галузі: керівників і менеджерів проектів та програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75623  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Олена Вячеславна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
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 "Науково-
методичні рекомендації "Методичні підходи до реалізації патентно-
ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі 
нанотехнологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації спрямовані на удосконалення патентно-
ліцензійної стратегії фармацевтичних компаній, ВНЗ, наукових 
установ в галузі використання нанотехнологій при створенні 
лікарських засобів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75624  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Олена Вячеславна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

649 

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 "Науково-
методичні рекомендації "Методичні підходи до удосконалення 
патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі 
створення антиретровірусних препаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації спрямовані на удосконалення патентно-
інноваційної діяльності національних фармацевтичних компаній при 
створенні антиретровірусних препаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75625  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Станіслав Сергійович, Діц Руслан Анатолійович, 
Делитканич Андрій Іванович, Осадца Володимир Романович, 
Міськович Іван Михайлович, Фуглевич Олег Миронович, 
Мазуркевич Андрій Романович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "OBERT - 
Розрахунок ресурсу напрацювання шарошкових доліт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75626  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Станіслав Сергійович, Нестеренко Сергій Олексійович, 
Бобрук Олексій Вікторович, Наконечний Ярослав Борисович, 
Ярошенко Андрій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Комп'ютерний інформаційний 
комплекс "Фонд науково-технічної продукції УкрНДІгазу" ("КІК 
"Фонд НТП УкрНДІгазу")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмний комплекс являє собою комп'ютерну програму з базою 
даних, що містить перелік науково-технічної продукції та в 
електронному вигляді саму науково-технічну продукцію УкрНДІгазу, 
філії ПАТ "Укргазвидобування" і призначений для практичного 
використання фахівцями газовидобувної галузі, накопичення, 
систематизації, складання звітів та швидкого пошуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75627  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольчук Микола Степанович, Мазаракі Анатолій Антонович, 

Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Гуляєва Наталія Миколаївна, Корольчук Валентина 
Миколаївна, Полунін Олексій Васильович, Аніщенко Юлія 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 05 

"СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ". Спеціальність 053 
"ПСИХОЛОГІЯ". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-
НАУКОВИЙ). Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75628  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латигіна Наталія Анатоліївна, Мазаракі Анатолій Антонович, 

Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Харченко Олександр Анатолійович, Терлецька Ірина 
Владиславівна, Гусєва Наталія Юріївна, Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 05 

"СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ". Спеціальність 052 
"ПОЛІТОЛОГІЯ". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-
НАУКОВИЙ). Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75629  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоружий Григорій Фокович, Мазаракі Анатолій Антонович, 
Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Харченко Олександр Анатолійович, Латигіна 
Наталія Анатоліївна, Морозов Андрій Юрійович, Ліпін Микола 
Вікторович, Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 03 
"ГУМАНІТАРНІ НАУКИ". Спеціальність 033 "ФІЛОСОФІЯ". 
Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ). Ступінь 
вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75630  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунов Ігор Якович, Мазаракі Анатолій Антонович, Притульська 
Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана Володимирівна, 
Канєва Тетяна Володимирівна, Тарасюк Михайло Вікторович, 
Шульга Наталія Петрівна, Волосович Світлана Василівна, Кучер 
Галина Вікторівна, Селіверстова Людмила Сергіївна, Аніщенко Юлія 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 07 
"УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ". Спеціальність 072 
"ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ". Рівень 
вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ). Ступінь вищої 
освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75631  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Тетяна Миколаївна, Мазаракі Анатолій Антонович, 
Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Ладиченко Катерина Іллівна, Калюжна Наталія 
Геннадіївна, Онищенко Володимир Пилипович, Ходжаян Аліна 
Олександрівна, Кудирко Людмила Петрівна, Іксарова Наталія 
Олександрівна, Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 29 
"МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ". Спеціальність 292 "МІЖНАРОДНІ 
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ 
(ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ). Ступінь вищої освіти ДОКТОР 
ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75632  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакалінська Ольга Олегівна, Мазаракі Анатолій Антонович, 
Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Ладиченко Катерина Іллівна, Гуржій Тарас 
Олександрович, Дешко Людмила Миколаївна, Анцелевич Герольд 
Олександрович, Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 29 
"МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ". Спеціальність 293 "МІЖНАРОДНЕ 
ПРАВО". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ). 
Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75633  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Олена Володимирівна, Мазаракі Анатолій Антонович, 
Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Харченко Олександр Анатолійович, Рассамакін  
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                                                           Володимир Якович, Цюцюра Світлана Володимирівна, Рзаєва 
Світлана Леонідівна, Краскевич Валерій Євгенович, Аніщенко Юлія 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 12 
"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ". Спеціальність 122 "КОМП'ЮТЕРНІ 
НАУКИ". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ). 
Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75634  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Лариса Андріївна, Мазаракі Анатолій Антонович, 

Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Гуляєва Наталія Миколаївна, Малиш Наталія 
Андріївна, Ромат Євгеній Вікторович, Уманців Юрій Миколайович, 
Бойко Аліна Василівна, Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 28 

"ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ". 
Спеціальність 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ". 
Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ). Ступінь 
вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75635  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Притульська Наталія Володимирівна, 

Мельниченко Світлана Володимирівна, Осика Віктор Анатолійович, 
Мережко Ніна Василівна, Сидоренко Олена Володимирівна, 
Белінська Світлана Омелянівна, Торопков Володимир Михайлович, 
Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний 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)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 07 

"УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ". Спеціальність 076 
"ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ". 
Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ). Ступінь 
вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75636  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопко Валерія Василівна, Мазаракі Анатолій Антонович, 

Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Харченко Олександр Анатолійович, Бенько Микола 
Миколайович, Фоміна Олена Володимирівна, Назарова Каріна 
Олександрівна, Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 07 

"УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ". Спеціальність 071 
"ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ". Рівень вищої освіти  ТРЕТІЙ 
(ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ). Ступінь вищої освіти ДОКТОР 
ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75637  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притульська Наталія Володимирівна, Мазаракі Анатолій Антонович, 

Мельниченко Світлана Володимирівна, Ведмідь Надія Іванівна, 
Белінська Світлана Омелянівна, Сидоренко Олена Володимирівна, 
Кравченко Михайло Федорович, Гніцевич Вікторія Альбертівна, 
Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 18 

"ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ". Спеціальність 181 "ХАРЧОВІ 
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                                                           ТЕХНОЛОГІЇ". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-
НАУКОВИЙ). Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75638  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабурцева Олена Іванівна, Мазаракі Анатолій Антонович, 

Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Осика Віктор Анатолійович, Ромат Євгеній 
Вікторович, Мельникович Олена Миколаївна, Бойко Маргарита 
Григорівна, Торопков Володимир Михайлович, Яцишина Лариса 
Карпівна, Ткаченко Наталія Борисівна, Аніщенко Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 07 

"УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ". Спеціальність 075 
"МАРКЕТИНГ". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-
НАУКОВИЙ). Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75639  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бай Сергій Іванович, Мазаракі Анатолій Антонович, Притульська 

Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана Володимирівна, 
Гуляєва Наталія Миколаївна, П'ятницька Галина Тезіївна, Федулова 
Любов Іванівна, Босовська Мирослава Веліксівна, Федулова Ірина 
Валентинівна, Миколайчук Ірина Павлівна, Аніщенко Юлія 
Миколаївна, Божко Тетяна Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 07 

"УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ". Спеціальність 073 
"МЕНЕДЖМЕНТ". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-
НАУКОВИЙ). Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75640  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лагутін Василь Дмитрович, Мазаракі Анатолій Антонович, 
Притульська Наталія Володимирівна, Мельниченко Світлана 
Володимирівна, Гуляєва Наталія Миколаївна, Герасименко Анжеліка 
Григорівна, Уманців Юрій Миколайович, Блакита Ганна 
Владиславівна, Бланк Ігор Олександрович, Ситник Ганна Вікторівна, 
Мельник Тетяна Миколаївна, Пирожков Сергій Іванович, Роскладка 
Андрій Анатолійович, Ткаченко Тетяна Іванівна, Аніщенко Юлія 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНТЕУ. Галузь знань 05 
"СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ". Спеціальність 051 
"ЕКОНОМІКА". Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-
НАУКОВИЙ). Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75641  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Іван Теодорович, Огієнко Альона Володимирівна, Огієнко 
Микола Миколайович, Назарова Людмила Володимирівна, 
Слюсаренко Андрій Вікторович  

 
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)  Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення 
дисципліни "Міжнародна торгівля послугами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали посібника спрямовані на організацію самостійної роботи 
студентів щодо опанування професійних компетенцій з міжнародної 
торгівлі послугами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75642  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожець Олександр Іванович, Левченко Лариса Олексіївна, 
Сідько Олексій Станіславович  

 
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 "Оцінювання рівнів авіаційного шуму в 
районі аеропорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система здійснює розрахунок прогнозних рівнів та побудову контурів 
авіаційного шуму з їх відображенням на Google-карті аеропорту з 
урахуванням національних та міжнародних норм, особливостей 
експлуатації різних категорій літаків конкретного аеропорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75643  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shain Lee (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 "Иллюзия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75644  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shain Lee (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 "F.You"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75645  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shain Lee (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 "Seasonal love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75646  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радомська Наталія Олексіївна  
 
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)  Літературний твір "Большая перемена"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75647  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турчин Раїса Олександрівна  
 
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)  Посібник "Авторская методика заточки пинцета для наращивания 
ресниц"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено опис авторського методу заточення пінцета для 
нарощування вій. Твір може бути використаний фахівцями  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

659 

лешмейкерами для використання в своїй професійній практиці та для 
навчання майбутніх фахівців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75648  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Вероніка 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)  Стаття "Аналіз даних системи QAR як один із методів підвищення 
рівня безпеки польотів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена розгляду сучасних засобів збору та аналізу 
польотної інформації та перевагам впровадження системи контролю 
польотних даних з використанням пристрою QAR.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75649  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
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  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Тернии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75650  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балакін Олексій Юрійович  
 
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 "Tertio"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75651  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Вадим Євгенійович  
 
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 "Способ "перезагрузки" сознания"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі запропонована методика, яка розроблена і застосовується з 
метою підвищення можливостей індивідуальної адаптації по 
відношенню до нових умов життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75652  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беліченко Олена Петрівна, Гаєвський Юрій Дмитрович, Ладжун 
Юрій Іванович, Татарінцева Катерина Володимирівна, Фуголь Леонід 
Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Регламент експертної оцінки бурштину в 
обробленому вигляді" ("Регламент експертної оцінки бурштину")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регламент експертної оцінки бурштину розроблено з метою уніфікації 
експертних робіт. Визначає перелік, послідовність та зміст 
відповідних експертних операцій, служить обґрунтуванням для 
розрахунку оцінної вартості обробленого бурштину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75653  
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Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Олексій Юрійович, Манохін Олексій Георгійович, Манохіна 
Людмила Вікторівна, Максюта Оксана Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначник декоративного каміння" ("КП 
"Визначник")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для надання експертної допомоги петрологам, 
експертам-гемологам та особам, які працюють з декоративним 
каменем, у визначенні за зразками, що підлягають експертизі, 
завдань, що стосуються назв типів гірських порід, назв торгових 
марок декоративного каміння та назв родовищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75654  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Олексій Юрійович, Манохін Олексій Георгійович, Манохіна 
Людмила Вікторівна, Максюта Оксана Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Декоративний камінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для роботи спеціалістів з декоративного 
каменя з використанням спеціальної комп'ютерної програми. 
Дозволяє накопичувати, зберігати та модифікувати інформацію про 
декоративне каміння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75655  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беліченко Олена Петрівна, Гаєвський Юрій Дмитрович, Ладжун 
Юрій Іванович, Татарінцева Катерина Володимирівна, Фуголь Леонід 
Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
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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 "Методика формалізації даних гемологічних 
досліджень дорогоцінного каміння при формуванні бази даних фізико-
хімічних характеристик дорогоцінного каміння ДГЦУ" ("Методика 
формалізації даних гемологічних досліджень дорогоцінного каміння")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розроблена для уніфікації робіт при наповненні бази даних 
фізико-хімічних характеристик дорогоцінного та іншого коштовного 
каміння, його модифікацій та штучних замінників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75656  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєвцев Олександр Рудольфович, Грущинська Олена 
Володимирівна, Ємельянов Ігор Олександрович, Сергієнко Ігор 
Антонович, Андреєв Олексій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика застосування основних критеріїв щодо 
встановлення технічного рівня та оснащеності гемологічних 
лабораторій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75657  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Ільченко Тетяна Анатоліївна, Горобчишин 
Олег Вікторович, Кічняєв Андрій Миколайович, Сергієнко Ігор 
Антонович, Сурова Віра Миколаївна, Ляшок Вадим Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика кваліметричної оцінки декоративності 
гірських порід" ("Методика кваліметричної оцінки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методика кваліметричної оцінки створена в результаті участі у НДР 
"Дослідження текстурно-колористичних та оптичних параметрів 
гірських порід".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75658  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Ляшок Вадим Ігорович, Сергієнко Ігор 

Антонович, Сурова Віра Миколаївна, Ткаленко Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики та оцінювання якості 

декоративного каміння з ознаками штучного фарбування" 
("Методика діагностики та оцінювання якості фарбованого каміння")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика створена в результаті участі у НДР "Створення методики 
діагностики та оцінювання якості декоративного каміння з ознаками 
штучного фарбування". Визначає перелік і послідовність дій та 
операцій при діагностиці та оцінюванні, а також алгоритм стадійного 
макро- та мікроскопічного визначення ознак штучного фарбування із 
застосуванням п'яти можливих критеріїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75659  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Горобчишин Олег Вікторович, Кічняєв 

Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Інтерактивна база обліку реєстрованих торгових марок 

імпортованого декоративного каміння " ("БД Інтерактивна база обліку")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

БД дозволяє формувати комплексну систему обліку та реєструвати 
торгові марки імпортованого декоративного каміння згідно з 
європейськими стандартами, уніфікувати та підвищувати якість 
експертної оцінки імпортованого декоративного каміння. Враховує 
достовірні та достатні аналітичні дані щодо якості природних каменів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75660  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Горобчишин Олег Вікторович, Кічняєв 

Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення сортності торгових марок 

декоративного каміння і оцінювання якості полірованої поверхні 
виробів з декоративного каміння шляхом інструментального 
фіксування блиску" ("Методика визначення сортності торгових 
марок декоративного каміння")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика визначення сортності торгових марок декоративного 
каміння розроблена на основі НДР "Створення інтерактивної бази 
обліку та реєстрації торгових марок імпортованого декоративного 
каміння" для уніфікації експертних процедур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75661  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінна 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)  Літературно-письмовий твір "Суспільне регулювання благодійності і 

меценатства: зарубіжна історіографія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  75662  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усіков Андрій Олександрович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Концепція Інтернет-сервісу "In train" 

для пошуку попутників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описана концепція Інтернет-сервісу "In train", що надає 
інформацію користувачам, які планують відправитися в певний час в 
певному напрямку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75663  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полстянкіна Ірина Петрівна  
 
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 "Концептуальне положення члена Всесвітньої 
федерації міжнародних музичних конкурсів (WFIMC) - Міжнародного 
конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця 
(МКМПпВГ)" ("МКМПпВГ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конкурсні змагання Міжнародного конкурсу молодих піаністів 
пам'яті Володимира Горовиця  відбуваються в чотирьох вікових 
групах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75664  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана 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 "СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦИКЛІЧНИХ ВИДІВ 
СПОРТУ ЗА ФІЗІОЛОГІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено спосіб прогнозування потенційних можливостей 
представників циклічних видів спорту за фізіологічними критеріями з 
використанням диференційованих шкал та формули інтегральної  
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оцінки, визначається рівень перспективності людини щодо 
функціональних можливостей в конкретному виді спорту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75665  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюкевич Віктор Митрофанович  
 
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 "Контроль над техніко-тактичною діяльністю 
воротаря в хокеї на траві та її аналіз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена інтегральна оцінка воротаря високої кваліфікації в хокеї 
на траві, що дозволяє підвищити ефективність управління 
тренувальним та змагальним процесом в даному виді спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75666  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпіч Юлія Володимирівна, Задніпрянна Наталія Георгіївна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Я вивчаю та створюю мистецтво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сліпіч Ю.В., Задніпрянна Н.Г. I learn and create ART. 

Я вивчаю та створюю мистецтво : навч.-метод. пос. / Ю.В. Сліпіч,           
Н.Г. Задніпрянна. - Херсон : Вид-во "Діса плюс", 2016. - 132 с. : іл. - Англ. 

 
Анотація   

Посібник для дітей молодшого шкільного віку знайомить з видатними 
майстрами живопису та графіки, видами та жанрами мистецтва. 
Матеріал подано двома мовами: англійською та українською. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75667  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпіч Юлія Володимирівна, Задніпрянна Наталія Георгіївна  
 
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)  Навчальний посібник "Welcome to the World of Art"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику пропонується новий підхід до формування мовної 
компетенції у тісному зв'язку з потребами майбутніх фахівців у галузі 
образотворчого мистецтва та дизайну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75668  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнарьов Артур Сергійович, Сербій Віталій Костянтинович, 
Говоров Олександр Федорович  

 
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 "Методика імітаційного моделювання напружено-
деформованого стану ґрунту під впливом робочих органів у 
програмному комплексі flowvision"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підвищення високопродуктивного використання техніки і отримання 
максимальної кількості продукції при найменших витратах неможливе 
без вдосконалення робочих органів знарядь і створення нових. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75669  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетова Радмила Олександрівна, Захаров Олександр Вікторович, 
Фурманенко Ігор 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 "Воля Вольная"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір про волю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75670  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саінчин 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)  Монографія "Протидія незаконній міграції в Україні 
(криміналістичні, кримінологічні та оперативно-розшукові аспекти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена монографія є продовженням дослідження у напрямку 
протидії незаконній міграції, перетинанню державного кордону та 
торгівлі людьми в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75671  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лютко Наталія Віталіївна  
 
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 наукового характеру "Ціннісні аспекти рекламної 
діяльності: контекст виборчого процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються аксіологічні виміри рекламної діяльності у 
виборчому процесі. Цінності, з одного боку, опосередковують 
рекламну діяльність, її мету та засоби, а з іншого боку реклама стає 
засобом "просування" тих чи інших цінностей, їх актуалізації у 
структурі цінностей окремої особи, впливаючи на процеси її 
соціалізації. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75672  
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Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лютко Наталія Віталіївна  
 
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 наукового характеру "До визначення поняття 
політичне позиціонування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття 
політичне позиціонування. Виявлено сутнісні характеристики 
позиціонування: не тільки віднайдення, а й часто цілеспрямоване 
створення певної позиції серед конкурентів - "інші", яка міститься в 
ієрархії цінностей потенційних прихильників, чинників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75673  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожан Євгеній 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)  Збірка музичних творів "Виртуэль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75674  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куриленко Дана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "ЖАНРОВО-
СТИЛЬОВА ПОЛІФОНІЯ ПРОЗИ кін. 50-70-х рр. ХХ ст.  

                                                            (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ О. ІЛЬЧЕНКА "КОЗАЦЬКОМУ РОДУ  
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                                                            НЕМА ПЕРЕВОДУ, АБО Ж МАМАЙ І ЧУЖА МОЛОДИЦЯ", 
ДИЛОГІЇ В. ЗЕМЛЯКА "ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ" ТА "ЗЕЛЕНІ МЛИНИ")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено аналізу головних жанрово-стильових характеристик 
химерної прози кін. 50-70-х рр. ХХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75675  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уманець Михайло Вячеславович  
 
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 "Доволі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75676  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович, Слободянюк Андрій 
Васильович, Калюжний Роман Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації побудови скелета 
тривимірних персонажів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови скелета тривимірних персонажів 
за допомогою комп'ютерного забезпечення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75677  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожан Євгеній Олександрович  
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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 музичних творів "Балтиец. Глубже высоты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75678  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Надія 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)  Літературний письмовий твір "Сильне ім'я Надія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Я не залишаю собі сил на зворотній шлях. Ніколи не хотіла бути 
письменником чи написати книгу, скільки б мене на це не підбивали. 
Пережитого життя все одно не описати, та й кому воно потрібне, крім 
самої себе... 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75679  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Олександр Вікторович, Олійник Андрій Олександрович, 
Субботін Сергій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обробки даних для 
діагностування на основі обчислювального інтелекту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови та навчання згорткових 
нейронних мереж та багатошарових персептронів. Система являє  
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собою бібліотеку класів та складається з декількох компонентів, які 
реалізують методи навчання нейронних мереж та методи для роботи з 
вибірками даних. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75680  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Руслан Павлович, Мельник Ольга Григорівна, Томенко 
Марина Григорівна, Мельник Валентин Павлович  

 
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 "Пожежна профілактика в населених пунктах. 
Частина 1. Протипожежне нормування при проектуванні та 
експлуатації будівель різного призначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник є необхідною базою для професійної діяльності майбутніх 
фахівців з протипожежної безпеки, в якому закладаються основні 
теоретичні знання для розуміння сутності функціонального 
використання будівель, їх пожежної небезпеки, розробки 
протипожежних заходів, а також набуття практичних навичок з 
розгляду проектів і перевірки протипожежного стану об'єктів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75681  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестерак Роксолана Вікторівна, Гасюк Мирослава Богданівна, 
Вакалюк Ігор 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 "Програма психологічної реабілітації кардіологічних 
хворих шляхом оптимізації внутрішньої картини здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для покращення реабілітації хворих на ішемічну 
хворобу серця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  75682  
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Дата реєстрації авторського права  29.12.2017  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров 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 "Улыбки ангела"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга "Улыбка ангела" - книга-щоденник, присвячена 25-річчю 
подружнього життя автора.  
 

 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іващенко Сергій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмный комплекс "Аварийно-
диспетчерская служба"  ("Програмний комплекс "Аварійно-
диспетчерська служба") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3554  
 
Дата реєстрації договору                             02.10.2017 
 

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  Іващенко Сергій Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОМКОМ УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осадчук Андрій Васильович, Павлов Кірілл Сєргєєвіч (Павлов 
Кирилл Сергеевич)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Что делать дальше?"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3555  
 

Дата реєстрації договору                             02.10.2017 
 

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  Павлов Кірілл Сєргєєвіч, Осадчук Андрій Васильович - Общєство с 
огранічєнной отвєтствєнностью "Лобода Мьюзік"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Роїк Роман Віталійович, Яковенко Максим Олександрович, 
Слісаренко Владислав Геннадійович, Кисельов Дмитро Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.eda.ua"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3556  
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Дата реєстрації договору                             09.10.2017 
 

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  ОДЕЛІЯ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ODELYA HOLDINGS LIMITED) - 
САБІЄДРІБА АР ІЄРОБЕЗОТУ АТБІЛДІБУ "ФУДАУТ ГРУП" 
(SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ARTBILDIBU "FOODOUT GROUP")  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кузін Олександр Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спортивно-розважальний захід Кубку 
Незалежності України з напівмарафону та легкоатлетичний пробіг 
"ЗАБІГ У ВИШИВАНКАХ" VYSHYVANKA RUN" ("ЗАБІГ У 
ВИШИВАНКАХ" "VYSHYVANKA RUN") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3557  
 

Дата реєстрації договору                             11.10.2017 
 

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  Громадська організація "Федерація любителів спорту" - Кузін 
Олександр Леонідович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Андрус Лариса Петрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Логотип "GTA Logistic"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3558  
 

Дата реєстрації договору                             11.10.2017 
 

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 Андрус Лариса Петрівна - Ткачук 
Михайло Петрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слабченко Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КОМУНАЛЬНИЙ БІЛІНГ "СПРУТ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3559  
 
Дата реєстрації договору                          11.10.2017 
 

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  Слабченко Андрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САЛГІР-ФІНАНС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Захарчук Олександр Васильович, Герун Микола Іванович, Могилова 

Марина Михайлівна, Вишневецька Оксана Василівна, Завальнюк 
Олександр Іванович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 

рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на 
виробництво сільськогосподарської продукції"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3560  
 
Дата реєстрації договору                           18.10.2017 
 

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  Завальнюк Олександр Іванович, Вишневецька Оксана Василівна, 

Могилова Марина Михайлівна, Герун Микола Іванович, Захарчук 
Олександр Васильович - Національний науковий центр "Інститут 
аграрної економіки"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобас Микола Григорович, Россоха Володимир Васильович, Соколов 
Дмитро Олегович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління інноваційно-технологічним розвитком 
агросфери"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3561  
 
Дата реєстрації договору                          19.10.2017 
 

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  Соколов Дмитро Олегович, Россоха Володимир Васильович, Лобас 

Микола Григорович - Національний науковий центр "Інститут 
аграрної економіки"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смоголь Максим Андрійович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Хованки"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  3562  
 
Дата реєстрації договору                          19.10.2017 
 
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  Смоголь Максим Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дідух Світлана Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лети", Пісня "Мамочка моя", Пісня "Давайте творить добро", 
Пісня "Зажигай", Пісня "Мама", Пісня "Дубай"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  3563  
 

Дата реєстрації договору                          20.10.2017 
 
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  Дідух Світлана Іванівна - Стеценко Валентина Іванівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гуменний Андрій Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток для формування тематичних 
рейтингів відеороликів з YouTube"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3564  
 

Дата реєстрації договору                          23.10.2017 
 
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  Гуменний Андрій Андрійович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ясинська Наталія Євгенівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення формування 
навчальних доручень викладачів кафедри. Підсистема 
диспетчеризації"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3565  
 
Дата реєстрації договору                          23.10.2017 
 

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  Ясинська Наталія Євгенівна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ашков Анатолій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система для обліку особистих 
заощаджень та планування витрат"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3566  
 
Дата реєстрації договору                          23.10.2017 
 

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  Ашков Анатолій Олександрович - Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Суща Олена Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Yummy Dish"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3567  
 
Дата реєстрації договору                          23.10.2017 
 
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  Суща Олена Олегівна - Національний аерокосмічний університет ім. 

М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клапчук Руслан Григорович  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система побудування автоматичних 

гібридних сервісів "HybroServices" ("HS") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3568  
 
Дата реєстрації договору                          23.10.2017 
 

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  Клапчук Руслан Григорович - Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Поздняков Віталій Олексійович, Бойко Людмила Георгіївна, 

Герасименко Володимир Петрович, Редін Іван Іванович, Кіслов Олег 
Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна система курсового і дипломного 
проектування"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3569  
 

Дата реєстрації договору                          23.10.2017 
 

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  Кіслов Олег Володимирович, Редін Іван Іванович, Герасименко 

Володимир Петрович, Бойко Людмила Георгіївна, Поздняков Віталій 
Олексійович - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуко-
вського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бойко Людмила Георгіївна, Ковальов Михайло Анатолійович, Дьомін 

Олександр Євгенійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AxSym"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3570  
 

Дата реєстрації договору                          23.10.2017 
 

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  Дьомін Олександр Євгенійович, Ковальов Михайло Анатолійович, 

Бойко Людмила Георгіївна - Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нарожна Катерина Віталіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Helper. Adding Comments"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3571  
 
Дата реєстрації договору                          23.10.2017 
 

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  Нарожна Катерина Віталіївна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гненний Андрій Петрович, Лякшев Олександр Євгенійович, Павленко 
Андрій Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр територіальних громад" ("РТГ") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3572  
 
Дата реєстрації договору                          25.10.2017 
 

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  Павленко Андрій Вікторович, Лякшев Олександр Євгенійович, 
Гненний Андрій Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Куцевляк Сергій Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система "Е-ДСКН" 
("ІАС "Е-ДСКН") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3573  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Куцевляк Сергій Валерійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Медстар Солюшенс"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Верхотуров Сергій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕСМ система СкайНет" ("SkyNet") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3574  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 Верхотуров Сергій Юрійович - Товариство 

з обмеженою відповідальністю "ПРОНЕТ БІЗНЕС ТЕХНОЛОГІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шуста Тетяна Василівна, Мельник Ігор Львович, Бекіров Усеїн 

Різайович, Гапон Юрій Віталійович, Козаківська Ольга Анатоліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Сферичне шоу "На блакитній Планеті" ("ON 

THE BLUE PLANET") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3575  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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  Козаківська Ольга Анатоліївна, Гапон Юрій Віталійович, Бекіров 

Усеїн Різайович, Мельник Ігор Львович, Шуста Тетяна Василівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕТНОЛАЙФ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 

Безкровний Костянтин Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 Energo"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3576  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - 

Безкровний Костянтин Юрійович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 City Transit"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3577  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - 
Безкровний Костянтин Юрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ASSA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3578  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - 
Безкровний Костянтин Юрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 Patrol"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3579  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - 
Безкровний Костянтин Юрійович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3580  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - 
Безкровний Костянтин Юрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Robosoft.GIS.Core"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3581  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - 
Безкровний Костянтин Юрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 City"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3582  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - 
Безкровний Костянтин Юрійович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 Ambulance"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 

Номер реєстрації договору  3583  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - 
Безкровний Костянтин Юрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Backoffice Terminal"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3584  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - Гасанов 
Ровшан Закарія огли  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Historical Server"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3585  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - Гасанов 
Ровшан Закарія огли  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Terminal for Dealers"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3586  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - Гасанов 
Ровшан Закарія огли  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Trade Server"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3587  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - Гасанов 
Ровшан Закарія огли  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Web Cabinet"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3588  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - Гасанов 
Ровшан Закарія огли  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Web Terminal"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3589  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - Гасанов 
Ровшан Закарія огли  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Terminal for Traders"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3590  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - Гасанов 
Ровшан Закарія огли  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович, Кривенко Іван Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Market Logic Report Server"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3591  
 

Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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 "РОБОСОФТ" - Гасанов 
Ровшан Закарія огли  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Литвиненко Сергій Дмитрович, Хоменко Інна Василівна, базанов 
Денис Васильович, Романов Святослав Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
"LITDOC" ("LITDOC") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3592  
 
Дата реєстрації договору                          26.10.2017 
 

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  Романов Святослав Вікторович, базанов Денис Васильович, Хоменко 
Інна Василівна, Литвиненко Сергій Дмитрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛІТІКО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ніжник Вадим Васильович, Сізіков Олександр Олександрович, 
Уханський Роман Володимирович, Новак Сергій Вікторович, 
Довгошеєва Надія Миколаївна, Балло Ярослав В'ячеславович, 
Голікова Світлана Юріївна, Лясковський Володимир Анатолійович, 
Сокол Вадим Геннадійович, Федюк Володимир Юрійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Посібник по практичному 
застосуванню ДБН В.1.1-7 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" 
("Посібник ДБН") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3593  
 

Дата реєстрації договору                          27.10.2017 
 

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  Федюк Володимир Юрійович, Сокол Вадим Геннадійович, 
Лясковський Володимир Анатолійович, Голікова Світлана Юріївна, 
Балло Ярослав В'ячеславович, Довгошеєва Надія Миколаївна, Новак 
Сергій Вікторович, Уханський Роман Володимирович, Сізіков 
Олександр Олександрович, Ніжник Вадим Васильович - Український 
науково-дослідний інститут цивільного захисту  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Куцевляк Сергій Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Уніфікована система управління та аналізу в 
сфері обігу наркотиків "УСУАН" ("УСУАН") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3594  
 
Дата реєстрації договору                           27.10.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Куцевляк Сергій Валерійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Медстар Солюшенс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Верховська Олександра Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка ескізів торговельної 
марки "FRESHNIZA" ("FRESHNIZA") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3595  
 
Дата реєстрації договору                          30.10.2017 
 

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  Верховська Олександра Сергіївна - Дівіріч Тетяна Валеріївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Балацький Іван Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Доросла"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3596  
 
Дата реєстрації договору                          31.10.2017 
 

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  Балацький Іван Петрович - Петраш Світлана Михайлівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Балацький Іван Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Друзі"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3597  
 
Дата реєстрації договору                          31.10.2017 
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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  Балацький Іван Петрович - Петраш Світлана Михайлівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мамєдов Олександр Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наші мрії"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3598  
 
Дата реєстрації договору                          31.10.2017 
 

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  Мамєдов Олександр Валентинович - Петраш Світлана Михайлівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мамєдов Олександр Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Грандіозні плани"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3599  
 

Дата реєстрації договору                          31.10.2017 
 

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  Мамєдов Олександр Валентинович - Петраш Світлана Михайлівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ніконоров В'ячеслав Едуардович, Співаковський Михайло 
Аркадійович, Федорчук Сергій Олександрович, Даруга Олексій 
Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Достучаться до люби"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3600  
 
Дата реєстрації договору                          03.11.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

690 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Даруга Олексій Олександрович, Федорчук Сергій Олександрович, 
Співаковський Михайло Аркадійович, Ніконоров В'ячеслав 
Едуардович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕЛ.ДЖИ.ПІ.ІНВЕСТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гоголь Ольга Анатоліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичні твори: "Сolors Finger Family" Версія 1"; "Сolors Finger 

Family" Версія 2"; "Сolors Finger Family" Версія 3"; "Five Bad Baby 
Jumping On The Bed"; "Ice cream"; "Johny Johny Yes Papa"; "Three 
Little Kittens"; "Wheels On The Bus"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3601  
 
Дата реєстрації договору                          03.11.2017 
 

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  Гоголь Ольга Анатоліївна - Шпонарська Олена Петрівна, Кидисюк 

Володимир Васильович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Розлуцька Анастасія Богданівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Є-МОВА. Онлайн платформа для вивчення 

української мови" ("Є-мова") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3602  
 
Дата реєстрації договору                          03.11.2017 
 

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  Розлуцька Анастасія Богданівна - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

"УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рафаловський Едуард Віталійович, Жебровський Олег Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "HLS 2.0 web player 
Омега ТВ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3603  
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Дата реєстрації договору                          06.11.2017 
 

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  Жебровський Олег Сергійович, Рафаловський Едуард Віталійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега ТВ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Литвиненко Ярослав Віталійович, Кузьменко Катерина Борисівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кросплатформена система синхронізації 
різних типів файлів"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3604  
 
Дата реєстрації договору                          06.11.2017 
 

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  Кузьменко Катерина Борисівна, Литвиненко Ярослав Віталійович - 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ушомирський Михайло Петрович, Заборовець Сергій Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЦНАП SQS" ("ЦНАП Smart-Quality-Service") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3605  
 
Дата реєстрації договору                          06.11.2017 
 

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  Заборовець Сергій Петрович, Ушомирський Михайло Петрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Біттер Олександр Аронович, Ковальова Галина Василівна, Мазуренко 
Олена Василівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економічна ефективність виробництва продукції 
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Номер реєстрації договору  3606  
 
Дата реєстрації договору                          07.11.2017 
 

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  Мазуренко Олена Василівна, Ковальова Галина Василівна, Біттер 
Олександр Аронович - Національний науковий центр "Інститут 
аграрної економіки"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тихонов Сергій Володимирович, Косановський Ігор Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сolovas"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3607  
 
Дата реєстрації договору                          07.11.2017 
 

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  Косановський Ігор Олександрович - Тихонов Сергій Володимирович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гельман Оксана Миколаївна, Євсєєв Анатолій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Бизнес с любовью"   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3608  
 
Дата реєстрації договору                          07.11.2017 
 

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  Євсєєв Анатолій Олександрович, Гельман Оксана Миколаївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ШКОЛА 
ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН "ГЕЛОН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рябенко Петро Константинович, Коваль Євгеній Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Ігри Героїв" ("Games of Heroes")  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3609  
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Дата реєстрації договору                          10.11.2017 

 

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  Коваль Євгеній Вікторович, Рябенко Петро Константинович - 

Громадська організація "Всеукраїнська федерація функціонального 
багатоборства людей з інвалідністю"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кононенко Олексій Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Антологія українських анекдотів"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3610  
 

Дата реєстрації договору                          14.11.2017 
 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Кононенко Олексій Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Видавництво "Криниця"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Павлов Кірілл Сєргєєвіч (Павлов Кирилл Сергеевич), Лобода 

Світлана Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не вернусь"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3611  
 
Дата реєстрації договору                          14.11.2017 
 

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  Лобода Світлана Сергіївна, Павлов Кірілл Сєргєєвіч - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Любімова Ганна Юріївна, Аксьонов Сергій В'ячеславович, Пудов 

Віталій Анатолійович, Снарський Максим Андрійович, Любімов 
Олександр Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для тестування 
печатних плат"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3612  
 
Дата реєстрації договору                          15.11.2017 
 

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  Любімов Олександр Вікторович, Снарський Максим Андрійович, 

Пудов Віталій Анатолійович, Аксьонов Сергій В'ячеславович, 
Любімова Ганна Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕКТОС-УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леньга Олег Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Параметри моделей регуляторів ОМЗ електростанцій 
України"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3613  
 

Дата реєстрації договору                          17.11.2017 
 

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 "Донецький Головний 

Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Федунчак Ольга Віталіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення торговельної 
марки "TOYTOSHA" та логотипу "TOYTOSHA"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3614  
 
Дата реєстрації договору                          17.11.2017 
 

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 Федунчак Ольга Віталіївна - Мельник 
Сергій Богданович, Мельник Костянтин Богданович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Случевський Семен Олександрович, Долбілов Сергій Олексійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій неігрового фільму "Лобановський, Блохін і інші в 
неслужбових звітах майора КДБ"  
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  3615  
 
Дата реєстрації договору                          20.11.2017 
 

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  Долбілов Сергій Олексійович, Случевський Семен Олександрович - 
Приватне підприємство "К-Медіа Плюс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Юрківський Олег Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CS ERP"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3616  
 

Дата реєстрації договору                          20.11.2017 
 

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  Юрківський Олег Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СІРІУС СІСТЕМ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бараш Євген Юхимович, Калашник Надія Сергіївна, Кнодель 

Людмила Володимирівна, Лазаренко Леся Анатоліївна, Олійник 
Ярослав Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Положення 
про проведення курсантсько-студентського форуму "STUDIO ВЕСНА"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3617  
 

Дата реєстрації договору                          22.11.2017 
 

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  Олійник Ярослав Васильович, Лазаренко Леся Анатоліївна, Кнодель 

Людмила Володимирівна, Калашник Надія Сергіївна, Бараш Євген 
Юхимович - Громадська організація "Пенітенціарна асоціація 
України"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кравчук Олександр Олександрович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Дизайн веб-сайту", "Дизайн мобільного додатку" та 
"Логотип"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3618  
 
Дата реєстрації договору                          23.11.2017 
 

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 Кравчук Олександр Олександрович - 

Возняк Стах Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Левченко Олена Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Колекція повітряних кульок та товарів для свята"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3619  
 

Дата реєстрації договору                          27.11.2017 
 

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  Левченко Олена Володимирівна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю науково-виробниче підприємство "Променергомаш"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ваха Анна Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Долиною"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3620  
 
Дата реєстрації договору                          27.11.2017 
 

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  Ваха Анна Олександрівна - Христюк Алла Олександрівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сарихалілов Ернес (Ахмед) Марленович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій до короткометражного фільму "Іман" 
("Іман") 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  3621  
 
Дата реєстрації договору                          27.11.2017 
 

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  Сарихалілов Ернес (Ахмед) Марленович - Громадська Організація 
"КримСОС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сарихалілов Ернес (Ахмед) Марленович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій до короткометражного фільму "Цвях" 
("Цвях") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  3622  
 
Дата реєстрації договору                          27.11.2017 
 

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  Сарихалілов Ернес (Ахмед) Марленович - Громадська Організація 
"КримСОС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шевчук Сергій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Протокол обміну "Integral Fire" між 

приладом приймально-контрольним та устаткуванням індикації 
центрів приймання тривожних сповіщень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3623  
 
Дата реєстрації договору                          28.11.2017 
 

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 підприємство "Виробничо-конструкторське бюро 

"Інтеграл" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграл 
Дніпро"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шевчук Сергій Миколайович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Spider"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3624  
 

Дата реєстрації договору                          28.11.2017 
 

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 підприємство "Виробничо-конструкторське бюро 
"Інтеграл" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграл 
Дніпро"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хмара Олег Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення програмно-
технічного комплексу "ІНТЕГРАЛ для WINDOWS"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3625  
 

Дата реєстрації договору                          28.11.2017 
 

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 підприємство "Виробничо-конструкторське бюро 

"Інтеграл" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграл 
Дніпро"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Хілюк Микола Миколайович, Зародюк Володимир Володимирович, 

Сергієнко Олег В'ячеславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Протокол обміну "Інтеграл" між приладом 
приймально-контрольним та Ретранслятором Інтеграл-Р"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3626  
 

Дата реєстрації договору                          28.11.2017 
 

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 підприємство "Виробничо-конструкторське бюро 

"Інтеграл" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграл 
Дніпро"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хром'як Христина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Love, Only Love"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3627  
 

Дата реєстрації договору                          28.11.2017 
 

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  Хром'як Христина Юріївна - Якушкіна Олена Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланов Дмитро Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Брендбук Zruchno.Travel"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3628  
 

Дата реєстрації договору                          28.11.2017 
 

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  Буланов Дмитро Олександрович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Зручно"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скочинський Роман Миколайович, Страшук Юрій Олександрович, 
Ігін Олег Альбертович  

 
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"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3629  
 
Дата реєстрації договору                          30.11.2017 
 

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 "Програміка" - 

Міністерство фінансів України  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сіора Олександр Сергійович, Сулим Андрій Олександрович, Столєтов 
Сергій Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для обробки результатів експериментальних 
досліджень з вивчення впливу рухомого складу на колію "Impact Raw 
Data" ("КП "Impact Raw Data") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3630  
 
Дата реєстрації договору                          30.11.2017 
 

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  Столєтов Сергій Олександрович, Сулим Андрій Олександрович, Сіора 
Олександр Сергійович - Державне підприємство "Український 
науково-дослідний інститут вагонобудування"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сіора Олександр Сергійович, Сулим Андрій Олександрович, Мельник 
Олександр Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для виконання теоретичних досліджень з 
визначення показників впливу рухомого складу на колію "Rail Load 
Calculation" (" КП "Rail Load Calculation") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3631  
 
Дата реєстрації договору                          30.11.2017 
 

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  Мельник Олександр Олександрович, Сулим Андрій Олександрович, 
Сіора Олександр Сергійович - Державне підприємство "Український 
науково-дослідний інститут вагонобудування"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Березюк Віталій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Health24"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3632  
 
Дата реєстрації договору                          30.11.2017 
 

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  Березюк Віталій Олександрович - Каневський Кирило Олександрович, 

Пироженко Артем Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шимон Юрій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт complatezh.info"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3633  
 

Дата реєстрації договору                          04.12.2017 
 

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  Шимон Юрій Іванович - Науково-виробниче приватне підприємство 

"ММФ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рябенко Петро Константинович, Коваль Євгеній Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Ігри Героїв" ("Games of Heroes") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3634  
 

Дата реєстрації договору                          05.12.2017 
 

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  Коваль Євгеній Вікторович, Рябенко Петро Константинович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА Україна"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рябенко Петро Константинович, Коваль Євгеній Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Military Camp"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3635  
 

Дата реєстрації договору                          05.12.2017 
 

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  Коваль Євгеній Вікторович, Рябенко Петро Константинович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА Україна"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романовський Олексій Євгенійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Термінал"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3636  
 
Дата реєстрації договору                          06.12.2017 
 

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 Романовський Олексій Євгенійович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРСПЕЦСИСТЕМС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Машина швидкої допомоги Ліла"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3637  
 

Дата реєстрації договору                          06.12.2017 

 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Гоночна машина 1"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3638  
 
Дата реєстрації договору                          06.12.2017 
 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Гоночна машина 2"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3639  
 

Дата реєстрації договору                          06.12.2017 
 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Поліцейська машина Флеш"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3640  
 

Дата реєстрації договору                          06.12.2017 
 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Пожежна машина Ред"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3641  
 

Дата реєстрації договору                                06.12.2017 
 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Евакуатор Хук"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3642  
 
Дата реєстрації договору                          06.12.2017 
 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горюк Микита Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Хочется"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3643  
 
Дата реєстрації договору                          07.12.2017 
 

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  Горюк Микита Володимирович - Третьяченко Ольга Сергіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горюк Микита Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Занозы"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3644  
 
Дата реєстрації договору                          07.12.2017 
 

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  Горюк Микита Володимирович - Третьяченко Ольга Сергіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семенець Інна Ігорівна, Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв 
Сергій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Champagne"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3645  
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Дата реєстрації договору                          07.12.2017 
 

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  Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко Андрій Юрійович, 
Семенець Інна Ігорівна - Третьяченко Ольга Сергіївна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захаров Андрій Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних елементів для аналізу аварійних ситуацій (N-1) 
повітряних ліній напругою 750 кВ ОЕС України"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3646  
 
Дата реєстрації договору                          07.12.2017 
 

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 "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стелюк Антон Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Побудова годографів асинхронного ходу"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3647  
 

Дата реєстрації договору                          07.12.2017 
 

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 "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захаров Андрій Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електричних параметрів вимикачів в ПЗ DIgSILENT 
PowerFactory"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
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Номер реєстрації договору  3648  
 
Дата реєстрації договору                          07.12.2017 
 

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 "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Понюк Іван Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільна програма "HiTechnic" 
("HiTechnic") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3649  
 
Дата реєстрації договору                          08.12.2017 
 

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 "Бонсай" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ДІЄСА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система реєстрації та автоматичного 
розподілу скарг між членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3650  
 
Дата реєстрації договору                          13.12.2017 
 

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 "АЙКЮЖН ІТ" - 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Маркова Дарина Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс для управления 
манипулятором тренажером - симулятором МТС"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3651  
 
Дата реєстрації договору                          18.12.2017 
 

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  Маркова Дарина Олександрівна - ММ Ван Компані ОУ (MMOne 
Company OU)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захарченко Вікторія Петрівна, Неня Віктор Григорович, Марченко 
Анна Вікторівна, Окопний Руслан Петрович, Криштоп Андрій 
Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Клієнтський додаток "КЗАПРКлієнт"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3652  
 
Дата реєстрації договору                          18.12.2017 
 

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 Андрій Олександрович, Окопний Руслан Петрович, 
Марченко Анна Вікторівна, Неня Віктор Григорович, Захарченко 
Вікторія Петрівна - Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудченко Іван Євгенійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Котофабрика"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3653  
 
Дата реєстрації договору                          18.12.2017 
 

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  Дудченко Іван Євгенійович - Росохацький Ярослав Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коломоєць Галина Анатоліївна, Жежук Наталія Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Тести на виявлення рівня базових та соціальних 
навичок "soft skills"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3654  
 
Дата реєстрації договору                          20.12.2017 
 

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  Жежук Наталія Сергіївна, Коломоєць Галина Анатоліївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Соціальний консалтинг 
"ПАРАГРАФ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бедько Ілля Олегович, Усіков Максим Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПЛАТФОРМА З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3655  
 
Дата реєстрації договору                          20.12.2017 
 

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 Усіков Максим Анатолійович, Фізична 
особа-підприємець Бедько Ілля Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙЗЕРСОФТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лашко Владімір Алєксандровіч (Лашко Владимир Александрович), 
Затєєв Алєксандр Андрєєвіч (Затеев Александр Андреевич), Риженков 
Дмітрій Алєксандровіч (Рыженков Дмитрий Александрович), Кузнєцов 
Артем Денисович, Гербич Владислав Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мандолина"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3656  
 
Дата реєстрації договору                          20.12.2017 
 

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  Гербич Владислав Вікторович, Кузнєцов Артем Денисович, Риженков 
Дмітрій Алєксандровіч, Затєєв Алєксандр Андрєєвіч, Лашко Владімір 
Алєксандровіч - Шевченко Олександр Миколайович, Мазний Антон 
Володимирович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Лашко Владімір Алєксандровіч (Лашко Владимир Александрович), 

Затєєв Алєксандр Андрєєвіч (Затеев Александр Андреевич), Риженков 
Дмітрій Алєксандровіч (Рыженков Дмитрий Александрович)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Весны"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3657  
 
Дата реєстрації договору                          20.12.2017 
 

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  Риженков Дмітрій Алєксандровіч, Затєєв Алєксандр Андрєєвіч, Лашко 
Владімір Алєксандровіч - Шевченко Олександр Миколайович, Мазний 
Антон Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лашко Владімір Алєксандровіч (Лашко Владимир Александрович), 
Затєєв Алєксандр Андрєєвіч (Затеев Александр Андреевич), Риженков 
Дмітрій Алєксандровіч (Рыженков Дмитрий Александрович), Кузнєцов 
Артем Денисович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "2112"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3658  
 
Дата реєстрації договору                          20.12.2017 
 

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  Кузнєцов Артем Денисович, Риженков Дмітрій Алєксандровіч, Затєєв 
Алєксандр Андрєєвіч, Лашко Владімір Алєксандровіч - Шевченко 
Олександр Миколайович, Мазний Антон Володимирович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Левківська Анна Анатоліївна, Бистрицький В'ячеслав Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система для пошуку та збору інформації про 
оголошення з нерухомості в Інтернеті"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3659  
 
Дата реєстрації договору                          20.12.2017 
 

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 Бистрицький В'ячеслав Євгенович, 

Фізична особа-підприємець Левківська Анна Анатоліївна - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ЛУН ЮА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алієв Октай Ага Керимович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник уроків "Восемь Рассветов"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3660  
 

Дата реєстрації договору                          20.12.2017 
 

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  Алієв Октай Ага Керимович - Благодійний фонд "ОКТАЯ АЛІЄВА"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глушко Михайло Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "AUTOMOTO.UA 1.0."  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  3661  
 
Дата реєстрації договору                          20.12.2017 
 

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  Глушко Михайло Васильович - Розторгуєва Оксана Михайлівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рябенко Петро Константинович, Коваль Євгеній Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Military Camp"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3662  
 

Дата реєстрації договору                           21.12.2017 
 

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  Коваль Євгеній Вікторович, Рябенко Петро Константинович - 

Громадська організація "Всеукраїнська федерація функціонального 
багатоборства людей з інвалідністю"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Голубєв Роман Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зачем"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3663  
 
Дата реєстрації договору                          21.12.2017 
 

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  Голубєв Роман Володимирович - Марюх Марина Валеріївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюсар Ігор Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва - барельєфи архітектури 

"Україна. Міста, пам'ятні місця, побут та персонажі. Частина 1"; 
Збірка творів образотворчого мистецтва - барельєфи архітектури 
"Білорусь. Міста, пам'ятні місця, побут та персонажі. Частина 1"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3664  
 

Дата реєстрації договору                          22.12.2017 
 

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  Слюсар Ігор Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Профітранс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Джереловська Інна Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Сувеніри та подарунки. 

Частина 3"; Збірка творів образотворчого мистецтва "Сувеніри та 
подарунки. Частина 4"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3665  
 

Дата реєстрації договору                          22.12.2017 
 

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  Джереловська Інна Володимирівна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Профітранс"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гавлюк Олексій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Процесинг електронних грошей "theMoney" 
("theMoney") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3666  
 

Дата реєстрації договору                          26.12.2017 
 

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 Гавлюк Олексій Миколайович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЙФОРС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Афанасьєв Дмитро Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DENTIST PLUS" ("DENTIST +") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3667  
 
Дата реєстрації договору                          26.12.2017 
 

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  Афанасьєв Дмитро Володимирович - Тон Дмітрій (Тон Дмитрий)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 

Володимирович, Назаренко Наталія Володимирівна, Хоменко Сергій 
Анатолійович, Гашицький Станіслав Анатолійович, Кондратенко 
Олексій Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Специфікація уніфікованого формату збереження 

геопросторових даних - "ODF"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3668  
 
Дата реєстрації договору                          29.12.2017 
 

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 підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" - Назаренко 

Михайло Володимирович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Безматерних Євгенія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль керування користувачами, групами, 
організаціями, мережами, сенсорами активного моніторингу та їх 
правилами"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3669  
 
Дата реєстрації договору                          29.12.2017 
 

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 Безматерних Євгенія Володимирівна - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КІБЕРПОРТ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Домашлінець Юлія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль внутрішньої пошти та системних 
сповіщень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3670  
 
Дата реєстрації договору                          29.12.2017 
 

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 Домашлінець Юлія Володимирівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КІБЕРПОРТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тимофієва Галина Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль додаткових інструментів"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3671  
 
Дата реєстрації договору                          29.12.2017 
 

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 Тимофієва Галина Ігорівна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КІБЕРПОРТ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семеренко Владислав Русланович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль прийому, агрегації та аналізу даних 
зовнішніх джерел активного та пасивного моніторингу"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3672  
 

Дата реєстрації договору                          29.12.2017 
 

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 Семеренко Владислав Русланович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КІБЕРПОРТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Теличко Роман Ігорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль постановки та контролю виконання 
задач"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3673  
 
Дата реєстрації договору                          29.12.2017 
 

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 Теличко Роман Ігорович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КІБЕРПОРТ"  
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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 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

716 

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 

74055, 74236, 75074, 75335 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

75313, 75359, 75366, 75626, 75654, 75659 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Драматичний твір 

75171 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

75018, 75167 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

73996, 74038, 74056, 74091, 74092, 74101, 74117, 74136, 74210, 74303, 74305, 74306, 
74307, 74308, 74309, 74310, 74311, 74325, 74330, 74367, 74398, 74406, 74407, 74408, 
74409, 74414, 74416, 74428, 74476, 74477, 74478, 74480, 74481, 74526, 74527, 74532, 
74562, 74567, 74575, 74584, 74585, 74586, 74588, 74590, 74665, 74666, 74693, 74730, 
74734, 74749, 74764, 74767, 74768, 74816, 74849, 74854, 74868, 74869, 74940, 74941, 
74945, 74959, 74964, 75033, 75034, 75079, 75137, 75158, 75164, 75236, 75252, 75270, 
75274, 75276, 75277, 75288, 75298, 75354, 75361, 75413, 75415, 75427, 75477, 75502, 
75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 75509, 75510, 75527, 75531, 75544, 75593, 
75601, 75609, 75647, 75654, 75657, 75660, 75668 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

74415 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

74007, 74008, 74016, 74023, 74027, 74029, 74030, 74077, 74096, 74100, 74106, 74115, 
74122, 74129, 74130, 74148, 74149, 74175, 74181, 74182, 74184, 74185, 74205, 74207, 
74264, 74265, 74266, 74267, 74271, 74279, 74293, 74304, 74344, 74351, 74352, 74353, 
74354, 74376, 74378, 74380, 74394, 74401, 74403, 74405, 74420, 74440, 74445, 74449, 
74460, 74470, 74471, 74472, 74473, 74503, 74504, 74505, 74510, 74511, 74512, 74513, 
74514, 74515, 74516, 74517, 74519, 74524, 74535, 74552, 74556, 74557, 74559, 74561, 
74568, 74571, 74576, 74583, 74609, 74610, 74611, 74613, 74614, 74615, 74616, 74618, 
74619, 74623, 74642, 74664, 74672, 74674, 74675, 74676, 74677, 74678, 74680, 74681, 
74682, 74685, 74687, 74690, 74691, 74692, 74695, 74699, 74701, 74703, 74707, 74720, 
74754, 74765, 74766, 74770, 74771, 74775, 74776, 74784, 74797, 74811, 74825, 74826, 
74829, 74831, 74832, 74833, 74851, 74852, 74853, 74856, 74870, 74871, 74872, 74873, 
74877, 74880, 74881, 74884, 74888, 74892, 74896, 74917, 74919, 74925, 74926, 74927, 
74928, 74929, 74930, 74932, 74937, 74942, 74944, 74950, 74953, 74972, 74983, 74990, 
74991, 74996, 74998, 75015, 75016, 75023, 75039, 75049, 75051, 75053, 75055, 75068, 
75084, 75109, 75110, 75111, 75112, 75113, 75114, 75119, 75124, 75126, 75131, 75160, 
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75162, 75163, 75165, 75168, 75210, 75243, 75244, 75248, 75257, 75258, 75259, 75261, 
75262, 75289, 75291, 75294, 75295, 75300, 75306, 75307, 75308, 75309, 75310, 75312, 
75314, 75315, 75316, 75317, 75318, 75333, 75360, 75364, 75368, 75419, 75437, 75462, 
75463, 75485, 75492, 75497, 75500, 75501, 75516, 75517, 75522, 75523, 75535, 75586, 
75587, 75606, 75614, 75618, 75625, 75626, 75642, 75653, 75676, 75679 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

74946, 74966, 75361 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

74017, 74018, 74022, 74024, 74037, 74041, 74042, 74043, 74044, 74049, 74054, 74056, 
74059, 74060, 74061, 74062, 74063, 74064, 74065, 74066, 74067, 74068, 74097, 74121, 
74127, 74131, 74142, 74180, 74183, 74186, 74187, 74190, 74198, 74199, 74204, 74211, 
74215, 74216, 74258, 74263, 74270, 74278, 74282, 74283, 74284, 74285, 74287, 74288, 
74291, 74299, 74305, 74306, 74307, 74308, 74309, 74310, 74311, 74314, 74323, 74325, 
74326, 74329, 74340, 74342, 74350, 74355, 74356, 74358, 74360, 74362, 74364, 74366, 
74395, 74399, 74416, 74428, 74429, 74456, 74479, 74484, 74499, 74506, 74509, 74518, 
74528, 74529, 74560, 74570, 74578, 74590, 74591, 74596, 74597, 74604, 74628, 74629, 
74630, 74631, 74636, 74643, 74649, 74654, 74655, 74656, 74671, 74679, 74712, 74719, 
74731, 74743, 74778, 74783, 74803, 74824, 74891, 74906, 74910, 74914, 74920, 74921, 
74922, 74923, 74924, 74940, 74941, 74947, 74955, 74957, 74958, 74966, 74973, 74981, 
74982, 74987, 75003, 75026, 75027, 75028, 75033, 75054, 75056, 75059, 75071, 75081, 
75105, 75106, 75107, 75123, 75132, 75140, 75151, 75152, 75158, 75161, 75166, 75169, 
75172, 75189, 75195, 75196, 75197, 75209, 75212, 75213, 75214, 75215, 75216, 75217, 
75218, 75220, 75221, 75222, 75224, 75225, 75232, 75233, 75234, 75235, 75254, 75256, 
75263, 75264, 75265, 75266, 75284, 75288, 75303, 75355, 75356, 75413, 75415, 75422, 
75428, 75432, 75454, 75474, 75489, 75494, 75495, 75496, 75498, 75513, 75514, 75526, 
75527, 75531, 75544, 75590, 75593, 75600, 75608, 75609, 75613, 75616, 75643, 75647, 
75662, 75663, 75678, 75682 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

74551 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

74071, 74073, 74078, 74206, 74231, 74234, 74421, 74422, 74444, 74475, 74625, 74669, 
74980, 75127, 75156, 75461, 75649, 75675 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

74370, 74381, 74387, 74391, 74412, 74419, 74423, 74817, 75302, 75374, 75452, 75532, 
75602 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

74013, 74045, 74046, 74047, 74048, 74050, 74051, 74069, 74076, 74117, 74141, 74324, 
74426, 74620, 74621, 74622, 74638, 74639, 74668, 74684, 74708, 74709, 74710, 74711, 
74732, 74733, 74816, 74883, 74890, 74905, 74907, 75034, 75060, 75065, 75120, 75121, 
75137, 75148, 75174, 75181, 75182, 75183, 75184, 75186, 75188, 75191, 75201, 75202, 
75211, 75231, 75299, 75319, 75457, 75528, 75533, 75534, 75621, 75680 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

74759, 75425, 75426 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

74382, 74383, 74384, 74385, 74386, 74388, 74389, 74390, 74392, 74393 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

73996, 74012, 74101, 74107, 74448, 74580, 74581, 74606, 74734, 74773, 74849, 74868, 
74886, 74967, 75136, 75149, 75164, 75471, 75472, 75543 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

74598, 74658, 74665, 74666, 75479 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

75118 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

74091, 74092, 74136, 74749, 74750, 74897, 75374, 75473, 75476, 75641 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

74014, 74019, 74035, 74036, 74038, 74074, 74079, 74080, 74081, 74082, 74083, 74084, 
74085, 74086, 74087, 74088, 74089, 74090, 74093, 74094, 74102, 74103, 74104, 74105, 
74137, 74138, 74139, 74140, 74150, 74151, 74152, 74153, 74154, 74159, 74188, 74189, 
74201, 74202, 74203, 74210, 74269, 74303, 74312, 74316, 74317, 74318, 74319, 74320, 
74321, 74322, 74327, 74328, 74330, 74345, 74348, 74349, 74363, 74367, 74372, 74398, 
74406, 74407, 74408, 74409, 74410, 74411, 74413, 74414, 74417, 74433, 74434, 74435, 
74436, 74437, 74438, 74458, 74459, 74462, 74463, 74464, 74465, 74466, 74467, 74474, 
74476, 74477, 74478, 74480, 74481, 74483, 74507, 74522, 74523, 74525, 74526, 74527, 
74532, 74533, 74536, 74537, 74538, 74539, 74540, 74541, 74542, 74543, 74544, 74545, 
74546, 74547, 74548, 74549, 74550, 74553, 74558, 74562, 74563, 74565, 74566, 74567, 
74569, 74572, 74574, 74575, 74577, 74582, 74584, 74585, 74586, 74588, 74589, 74599, 
74601, 74602, 74603, 74605, 74612, 74617, 74624, 74632, 74633, 74634, 74635, 74640, 
74644, 74647, 74648, 74650, 74652, 74657, 74659, 74660, 74661, 74662, 74663, 74667, 
74670, 74688, 74698, 74706, 74714, 74730, 74735, 74736, 74737, 74738, 74739, 74740, 
74741, 74742, 74744, 74745, 74746, 74748, 74752, 74753, 74755, 74756, 74760, 74761, 
74762, 74763, 74764, 74767, 74768, 74769, 74772, 74774, 74777, 74779, 74780, 74781, 
74785, 74786, 74787, 74788, 74790, 74791, 74792, 74793, 74794, 74798, 74799, 74800, 
74801, 74810, 74812, 74813, 74822, 74823, 74827, 74828, 74830, 74850, 74854, 74855, 
74865, 74883, 74889, 74898, 74899, 74900, 74901, 74902, 74903, 74904, 74915, 74918, 
74933, 74934, 74935, 74936, 74945, 74952, 74959, 74961, 74962, 74985, 74988, 74989, 
74993, 74994, 74995, 74997, 75002, 75005, 75006, 75007, 75008, 75009, 75010, 75011, 
75014, 75017, 75029, 75030, 75032, 75035, 75037, 75043, 75044, 75048, 75052, 75057, 
75058, 75061, 75066, 75067, 75069, 75070, 75072, 75076, 75077, 75078, 75079, 75082, 
75083, 75108, 75125, 75129, 75133, 75134, 75135, 75138, 75139, 75141, 75142, 75144, 
75145, 75146, 75147, 75150, 75154, 75155, 75175, 75176, 75177, 75178, 75185, 75187, 
75190, 75192, 75194, 75198, 75200, 75203, 75206, 75207, 75208, 75226, 75228, 75236, 
75245, 75246, 75249, 75252, 75253, 75268, 75269, 75270, 75271, 75272, 75273, 75274, 
75275, 75276, 75277, 75278, 75279, 75280, 75281, 75282, 75283, 75285, 75292, 75293, 
75296, 75297, 75298, 75304, 75305, 75320, 75321, 75322, 75323, 75324, 75325, 75326, 
75327, 75328, 75329, 75330, 75331, 75332, 75337, 75342, 75343, 75344, 75345, 75347, 
75348, 75349, 75367, 75369, 75370, 75374, 75375, 75376, 75377, 75378, 75379, 75417, 
75418, 75420, 75421, 75424, 75427, 75431, 75438, 75439, 75440, 75441, 75452, 75453, 
75460, 75464, 75465, 75466, 75467, 75468, 75469, 75470, 75475, 75478, 75481, 75482, 
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75483, 75484, 75486, 75487, 75490, 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 
75509, 75510, 75512, 75524, 75525, 75528, 75529, 75530, 75532, 75536, 75538, 75539, 
75540, 75541, 75542, 75589, 75594, 75595, 75596, 75597, 75598, 75601, 75603, 75607, 
75611, 75615, 75617, 75620, 75622, 75623, 75624, 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 
75632, 75633, 75634, 75635, 75636, 75637, 75638, 75639, 75640, 75648, 75651, 75652, 
75655, 75656, 75657, 75658, 75660, 75661, 75664, 75665, 75668, 75670, 75671, 75672, 
75674, 75681 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

74010, 74011, 74013, 74040, 74157, 74158, 74315, 74371, 74457, 74668, 74689, 74694, 
74869, 74878, 74879, 74939, 74954, 75260, 75352, 75353, 75354, 75423, 75430, 75491, 
75521 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

74693, 74697 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

74143, 74715, 75157, 75374, 75452, 75532 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

74696 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

74882, 75452, 75453, 75532 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

74346, 74964, 74992, 75020, 75021, 75666, 75667 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

74005, 74006, 74015, 74114, 74118, 74120, 74146, 74147, 74176, 74177, 74237, 74238, 
74239, 74240, 74241, 74242, 74243, 74244, 74245, 74246, 74247, 74248, 74249, 74250, 
74251, 74252, 74253, 74254, 74255, 74256, 74292, 74294, 74313, 74331, 74365, 74375, 
74377, 74379, 74446, 74468, 74475, 74489, 74521, 74587, 74592, 74593, 74595, 74600, 
74608, 74757, 74802, 74808, 74818, 74819, 74943, 74948, 74949, 75019, 75031, 75340, 
75458 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для радіо 

74475 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

74005, 74006, 74015, 74070, 74099, 74118, 74176, 74177, 74257, 74294, 74331, 74369, 
74377, 74432, 74446, 74475, 74530, 74587, 74592, 74593, 74595, 74600, 74802, 74808, 
74948, 74949, 75019, 75340, 75416, 75436, 75458, 75477, 75646 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

74053, 74116, 74126, 74368, 74373, 74374, 74425, 74427, 74447, 74796, 75004, 75012, 
75013, 75047, 75115, 75116, 75117, 75143, 75334, 75588, 75592 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

73997, 73998, 73999, 74000, 74001, 74002, 74003, 74009, 74020, 74025, 74028, 74039, 
74052, 74057, 74075, 74095, 74098, 74116, 74123, 74124, 74144, 74145, 74179, 74200, 
74217, 74218, 74219, 74220, 74221, 74222, 74223, 74224, 74225, 74226, 74227, 74228, 
74229, 74230, 74232, 74233, 74235, 74259, 74260, 74268, 74272, 74273, 74274, 74275, 
74276, 74277, 74286, 74295, 74296, 74297, 74298, 74332, 74333, 74334, 74335, 74336, 
74337, 74338, 74339, 74341, 74343, 74347, 74396, 74397, 74402, 74418, 74424, 74439, 
74442, 74443, 74498, 74500, 74501, 74502, 74508, 74520, 74534, 74554, 74555, 74564, 
74573, 74579, 74594, 74607, 74653, 74684, 74700, 74704, 74705, 74717, 74718, 74727, 
74728, 74729, 74747, 74758, 74782, 74834, 74835, 74836, 74837, 74838, 74839, 74840, 
74841, 74842, 74843, 74844, 74845, 74846, 74847, 74848, 74858, 74866, 74867, 74887, 
74893, 74894, 74895, 74908, 74911, 74912, 74913, 74931, 74951, 74963, 74968, 74969, 
74970, 74971, 74974, 74975, 74976, 74977, 74978, 74979, 74984, 74999, 75000, 75001, 
75025, 75040, 75041, 75042, 75045, 75046, 75050, 75080, 75085, 75086, 75087, 75088, 
75089, 75090, 75091, 75092, 75093, 75094, 75095, 75096, 75097, 75098, 75099, 75100, 
75101, 75102, 75103, 75104, 75122, 75130, 75153, 75159, 75286, 75287, 75338, 75339, 
75346, 75351, 75357, 75362, 75363, 75380, 75381, 75382, 75383, 75384, 75385, 75386, 
75387, 75388, 75389, 75390, 75391, 75392, 75393, 75394, 75395, 75396, 75397, 75398, 
75399, 75400, 75401, 75402, 75403, 75404, 75405, 75406, 75407, 75408, 75409, 75410, 
75442, 75443, 75444, 75445, 75446, 75447, 75448, 75449, 75450, 75456, 75457, 75459, 
75480, 75488, 75515, 75518, 75519, 75520, 75537, 75619, 75644, 75645, 75669, 75673, 
75677 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

74482, 75199 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

74125, 75171, 75350 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

74015, 74017, 74077, 74106, 74116, 74141, 74147, 74213, 74214, 74357, 74359, 74361, 
74415, 74440, 74479, 74560, 74601, 74684, 74700, 74715, 74789, 74795, 74811, 74814, 
74824, 74857, 75051, 75123, 75132, 75186, 75245, 75307, 75308, 75309, 75310, 75415, 
75457, 75522, 75523 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

74004, 74018, 74021, 74032, 74033, 74034, 74039, 74058, 74071, 74072, 74073, 74095, 
74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74116, 74117, 74128, 74132, 74133, 74134, 
74135, 74199, 74206, 74208, 74216, 74282, 74284, 74285, 74286, 74300, 74301, 74302, 
74305, 74306, 74307, 74308, 74309, 74310, 74311, 74342, 74364, 74396, 74404, 74412, 
74416, 74421, 74422, 74423, 74424, 74425, 74439, 74441, 74444, 74447, 74450, 74451, 
74452, 74453, 74454, 74455, 74456, 74461, 74482, 74496, 74497, 74498, 74520, 74551, 
74575, 74604, 74607, 74616, 74626, 74627, 74637, 74646, 74654, 74669, 74700, 74713, 
74717, 74719, 74721, 74722, 74723, 74724, 74725, 74726, 74758, 74789, 74795, 74809, 
74855, 74857, 74858, 74860, 74861, 74862, 74863, 74864, 74874, 74875, 74876, 74885, 
74909, 74916, 74938, 74951, 74954, 74963, 74980, 74983, 75036, 75051, 75064, 75065, 
75073, 75075, 75122, 75133, 75140, 75143, 75151, 75156, 75167, 75227, 75230, 75247, 
75311, 75335, 75336, 75346, 75352, 75356, 75365, 75371, 75413, 75414, 75429, 75461, 
75499, 75515, 75527, 75588, 75591, 75599, 75608, 75610, 75613, 75649, 75673, 75675, 
75677 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

74212, 74702, 74960, 75255, 75493 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір містобудування 

74859 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

74004, 74018, 74021, 74031, 74032, 74058, 74072, 74119, 74132, 74133, 74134, 74135, 
74156, 74178, 74208, 74209, 74216, 74280, 74281, 74289, 74290, 74300, 74301, 74302, 
74400, 74430, 74431, 74441, 74461, 74469, 74485, 74486, 74487, 74488, 74496, 74497, 
74531, 74560, 74626, 74627, 74641, 74645, 74646, 74651, 74663, 74683, 74686, 74712, 
74713, 74751, 74789, 74791, 74792, 74795, 74804, 74805, 74806, 74807, 74809, 74815, 
74820, 74821, 74885, 74897, 74909, 74938, 74947, 74986, 75024, 75038, 75062, 75063, 
75064, 75065, 75073, 75075, 75120, 75128, 75151, 75167, 75170, 75173, 75179, 75180, 
75193, 75204, 75237, 75238, 75239, 75240, 75241, 75242, 75267, 75290, 75301, 75311, 
75341, 75352, 75358, 75371, 75372, 75373, 75411, 75412, 75414, 75433, 75434, 75435, 
75451, 75454, 75455, 75499, 75511, 75591, 75610, 75612, 75613, 75650 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

74160, 74161, 74162, 74163, 74164, 74165, 74166, 74167, 74168, 74169, 74170, 74171, 
74172, 74173, 74174, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197, 74261, 74262, 
74490, 74491, 74492, 74493, 74494, 74495, 74716, 75219, 75223, 75250, 75251, 75361, 
75604, 75605 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

74026, 74329, 74956, 75022, 75599 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

74128, 74155, 74673, 74916, 74965, 75545, 75546, 75547, 75548, 75549, 75550, 75551, 
75552, 75553, 75554, 75555, 75556, 75557, 75558, 75559, 75560, 75561, 75562, 75563, 
75564, 75565, 75566, 75567, 75568, 75569, 75570, 75571, 75572, 75573, 75574, 75575, 
75576, 75577, 75578, 75579, 75580, 75581, 75582, 75583, 75584, 75585, 75592 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

74117, 74481, 74654, 74816, 74890, 74897, 74941, 75151, 75336, 75352 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

75205, 75229 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 74654, 75237, 75238, 75239, 75240, 75241, 75242, 
75408, 75409 

Adele Vivari (псевдонім) 74286 
ATMASFERA (псевдонім) 75380, 75381, 75382, 75383, 75384, 75385, 75386, 

75387, 75388, 75389, 75390, 75391, 75392, 75393, 
75394, 75395, 75396, 75397, 75398, 75399, 75400, 
75401, 75402, 75403, 75404, 75405, 75406, 75407, 
75410 

Cедих Кіра Валеріївна 74599 
DJ BOSS (псевдонім) 75115, 75116, 75117 
IMIRA (псевдонім) 74520, 74520 
INSHAYA (псевдонім) 74200 
KiRA MAZUR (псевдонім) 74908 
Marty (псевдонім) 75153 
MELEN PASSA (псевдонім) 75040, 75041, 75042 
Nataly U.Kraine (псевдонім) 74824 
Schick (псевдонім) 74963 
Seldom Sign (псевдонім) 75442, 75443, 75444, 75445, 75446, 75447, 75448, 

75449, 75450 
Sep (псевдонім) 74098 
Serge Udalin (псевдонім) 75012, 75013 
Shain Lee (псевдонім) 75643, 75644, 75645 
THE TWO DAYS (псевдонім) 74075, 74075 
Zmeark (псевдонім) 74052, 74053, 75428 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна 75029, 75058 
Аблова Галина Василівна 75121 
Аветісян Аделіна Арсенівна 74057 
Авраменко Квіткослава Богданівна 74150 
Агапов Дмитро Олександрович 74175 
Адамчук Валерій Васильович 75364 
Акбаш Катерина Сергіївна 74814 
Акгюн Онур (РНОКПП 2952723099) 74804, 74805, 74806, 74807 
Аксакова Наталя Олександрівна 74537 
Аксьонов Сергій В'ячеславович 74687 
Алекс Доктор (псевдонім) 74715 
Алексєєв Олексій Михайлович 74809 
Алєксєєнко Тетяна Миколаївна 75125 
Альона Осадча (псевдонім) 74072 
Альона Райда (псевдонім) 75610 
Амит (псевдонім) 74890 
Ананченко Олексій Євгенович 74812 
Анапольська Світлана Євгенівна 75493 
Анацький Ян Германович 74378 
Андреєв Артем Сергійович 74418, 74796, 75334 
Андреєв Олександр Віталійович 74507 
Андреєв Олексій Олександрович 75656 
Андрей Восточный (псевдонім) 75456 
Андрєєва Інна Володимирівна 74122 
Андрєєва Тетяна Павлівна 74482 
Андрійчук Олег Валентинович 75023 
Андрощук Людмила Михайлівна 75211, 75229, 75231 
Анікєєв Олександр Іванович 75364 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Аніщенко Лідія Святославівна (псевдонім) 74097 
Аніщенко Юлія Миколаївна 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 

75634, 75635, 75636, 75637, 75638, 75639, 75640 
Анопрієва Наталія Михайлівна 74348, 74349 
Антонець Олена Володимирівна 74029 
Антрапцева Надія Михайлівна 75278, 75279, 75280 
Анцелевич Герольд Олександрович 75632 
Анциферов Микола Іванович 74950 
Анциферов Сергій Сергійович 74625 
Арапов Олег Віталійович 75069, 75072 
Аристова Людмила Сергіївна 74506 
Артеменко Оксана Сергіївна 74239 
Арті Зенюк (псевдонім) 74484 
Артюх Тетяна Олександрівна 74918 
Артьомова Наталія Сергіївна 75043 
Асаборо Калеб 74954 
Асєєв Сергій Юрійович 74376 
Астахов Валерій Анатолійович 75172 
Аугунас Сабіна Валеріївна 75296, 75297 
Афанасьєв Юрій Миколайович 74289 
Ахіджанян Жанна Суренівна 74601 
Ачасов Андрій Борисович 75364 
Ащеулова Тетяна Вадимівна 74574 
Бабак Ірина Миколаївна 74888, 74892 
Бабенко Борис Іванович 74632 
Бабенко Євгенія Віталіївна 74252 
Бабич Євген Анатолійович 75413, 75414 
Бабій Інна Володимирівна 75201 
Бабій Юлія Борисівна 75467 
Бабік Андрій Іванович 74365 
Багдай Ольга Яківна 74028 
Багінський Владислав Вікторович 74369 
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна 74131 
Багрій Микола Миколайович 74658 
Бадаянц Павло Тимофійович 75255 
Бай Сергій Іванович 75639 
Байбарза Ігор Сергійович 74237 
Байтеряков Олег Зуфарович 75478 
Бакалінська Ольга Олегівна 75632 
Бакатанова Вероніка Борисівна 74540 
Бакін Віталій Володимирович 74610 
Бакуменко Олена Олексіївна 74549 
Балабан Наталія Юріївна 75166 
Балабанова Ірина Олександрівна 75476 
Балакін Олексій Юрійович 75650 
Балалаєва Олена Юріївна 75268 
Балан Микола Макарович 75084 
Балджи Марина Дмитрівна 75129 
Балдін Денис Сергійович 74119 
Бараннік Денис Олександрович 74396 
Баранов Євген Юрійович 74091, 74092, 74749, 74750 
Баранова Анна Сергіївна 74091, 74092, 74749, 74750 
Бараш Євген Юхимович 74906 
Бараш Юрій Савелійович 74398 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бардецький Віталій Ярославович (Бард) 74608 
Баришнікова Валерія Валеріївна 75592 
Барсукова Олена Анатоліївна 74767 
Басс Олександр Борисович 74449 
Бацуровська Ірина Володимирівна 74317 
Бачинський Тарас Володимирович 74647, 74648, 74649, 74650 
Бебко Валерій Павлович 74727, 74728 
Бедько Ілля Олегович 75306 
Бежевець Олексій Олександрович 74181, 74182 
Безносик Юрій Олександрович 75500, 75501 
Бейдик Олександр Олексійович 75011, 75014 
Белзецький Руслан Станіславович 75294, 75517 
Белінська Світлана Омелянівна 75635, 75637 
Беліченко Олена Петрівна 75652, 75655 
Бельська Катерина Олегівна 75058 
Бенько Микола Миколайович 75636 
Береговий Іван Сергійович 75413, 75414, 75613 
Береговська Наталія Олексіївна 75077 
Бережний Олександр Валерійович 74754 
Бережницька Галина Омелянівна 74686 
Береза Юрій Миколайович 74645 
Березовий Микола Іванович 74953 
Березький Олег Миколайович 75359, 75360 
Берлізєв Роман Вадимович 74611 
Бєлєвцев Олександр Рудольфович 75656 
Бєлорус Андрій Іванович 75043 
Бєлуха Світлана Василівна 74367 
Бичко Дмитро Віталійович 74557 
Біда Назар Іванович 74021 
Бідило Михайло Іванович 75364 
Білан Степан Миколайович 75262 
Білецька Елеонора Миколаївна 75475 
Білецька Ірина Олександрівна 75226 
Білий Іван Степанович 75025 
Білінчук-Портяк Василь Васильович (Василь Портяк) 74818 
Білогурова Євгенія Юріївна 74534, 74931 
Білокопитов Геннадій Валерійович 75289 
Білоног Оксана Євгенівна 75137 
Білоус Віктор Іванович 74868, 74869 
Білоусов Євген Вікторович 75502, 75504, 75507 
Білоусова Олеся Валеріївна 74826 
Білоусько Олександр Андрійович 75036 
Білюк Олена Геннадіївна 74150 
Білякович Олег Миколайович 75079 
Бісик Сергій Петрович 74730 
Благодир Людмила Андріївна 75174, 75191 
Блакита Ганна Владиславівна 75640 
Бланк Ігор Олександрович 75640 
Бобкова Олена Степанівна 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 

Бобрук Олексій Вікторович 75626 
Богатьонкова Алла Ігорівна 74896 
Богач Ілона Віталіївна 74674, 74690, 75109, 75110 
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Богачук Юрій Петрович 74556 
Богданович Володимир Юрійович 74203 
Боговіна Юлія Миколаївна 75621 
Боголіб Тетяна Максимівна 74085, 74086, 74087, 74088, 74089, 74090 
Боголюбов Олексій Олегович 74144 
Богомолова Наталя Іванівна 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 

Богуславська Наталія Юріївна 75617 
Боднар Віталій Олександрович 75236 
Божинський Володимир Юрійович 74399 
Божко Людмила Юхимівна 74767 
Божко Тетяна Василівна 75639 
Божок Ігор Петрович 74683 
Божок Юлія Володимирівна 74414 
Бойко Аліна Василівна 75634 
Бойко Володимир Михайлович 75165 
Бойко Єлизавета Сергіївна 74378 
Бойко Маргарита Григорівна 75638 
Бойко Ольга Миколаївна 75222 
Бойко Ольга Станіславівна 75129 
Бойко Тетяна Владиславівна 75500, 75501 
Бойчевська Ілона Борисівна 75186 
Бойченко Альона Дмитрівна  74201 
Бойченко Валентина Василівна 75195 
Болкун Юлія Олександрівна 74888 
Бомбик Вадим Сергійович 75119 
Бондалєтова Марія Богданівна 74641 
Бондар Леонід Михайлович 74474 
Бондар Тетяна В'ячеславівна 74251 
Бондаренко Валентина Миколаївна 74406, 74407 
Бондаренко Тарас Григорович 74184, 74185 
Бондаренко Тетяна Сергіївна 74524 
Бондарєва Ірина Василівна 75481, 75482 
Борисова Вероніка Олегівна 75648 
Борисова Олеся Едуардівна 74769 
Борищук Володимир Олександрович 75297 
Боровська Галина Олександрівна 74409, 74767 
Бородай Ірина Іванівна 75245 
Бородіна Тетяна Олександрівна 75158 
Бородіна Ярослава В'ячеславівна 75471 
Борсеітова Айше Серанівна 74115 
Борчук Степан Миколайович 74466, 74467 
Босак Андрій Остапович 74567 
Босий Дмитро Олексійович 74614 
Босовська Мирослава Веліксівна 75639 
Бояринцев Євген Львович 74406, 74407, 74408, 74768 
Бреславець Сергій Леонідович 74396 
Брікс Владислав Анатолійович 74405 
Бровко Костянтин Юрійович 75245 
Бровченко Олександра Миколаївна (САША БРОВА) 74247 
Брюханова Наталія Олександрівна 74540 
Бубнов Олександр Анатолійович 74489 
Бугайов Юрій Володимирович 74485, 74486 
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Бугеда Любов Костянтинівна 75084 
Будкіна Ірина Євгенівна 74408 
Будниченко Валерій Борисович 75247 
Булах Владислав Сергійович 74225 
Бунецький Володимир Олександрович 75486 
Бур’ян Катерина Олександрівна 75060, 75082 
Бурбига Валентина Анатоліївна 74525, 74540 
Бурлаков Михайло Вікторович 75051 
Бурлуцька Марія Едуардівна 74408 
Бурмака Микола Миколайович 75375, 75376 
Бурман Олексій Михайлович 75307, 75309 
Бурчак Станіслав Олександрович 74017 
Бутенко Ольга Григорівна 75201 
Бутирін Владислав Вячеславович 74325 
Буткевич Олександр Федотович 74775, 74784 
Бутко Любов Анатоліївна 75297 
Бутунець Сергій Олегович 75170 
Бучик Сергій Степанович 74344 
Вайганг Ганна Олександрівна 75500 
Вакалюк Ігор Петрович 75681 
Вакуленко Юрій Миколайович 74960 
Вакулик Ірина Іванівна 75268, 75269, 75274 
Варич Оксана Петрівна 74536, 74541 
Васецька Лариса Іванівна 75125 
Василевич Гафія Ярославівна (псевдонім) 74324 
Василенко Роман Іванович 75500, 75501 
Василишин Роман Дмитрович 75281, 75282, 75283 
Васильєв Денис Олексійович 74713 
Васильєва Лариса Іванівна 74780, 74781, 74785, 74786, 74791, 74792, 74793, 

74794, 74798 
Васильківа Олена Сергіївна 75148 
Василькова Наталя Іванівна 75468 
Васильчук Анатолій Леонідович 73996, 74849 
Васьків Микола Степанович 74213, 74214 
Ваха Анна Олександрівна 74975, 74984 
Вдовенко Наталія Михайлівна 74417, 74433, 74434, 74435, 74436, 74437, 74438, 

74589 
Вдовиченко Володимир Олексійович 74967 
Вдовиченко Тамара Дмитрівна 74415 
Ведмідь Надія Іванівна 75637 
Величко Володимир Андрійович 75473 
Величко Олег Миколайович 75168 
Велігура Антон Володимирович 74664 
Вельміскін Дмитро Іванович 74409 
Вем'ян Вікторія Григорівна 74538, 74539 
Вербицький Дарій В'ячеславович 74409 
Вербовий Сергій Олегович 75359 
Вербовська Валерія Валеріївна 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Веремієнко Вадим Олегович 75206 
Веремюк Людмила Леонідівна 75201 
Вересова Неонілла Сергіївна 74068 
Вигера Сергій Михайлович 74104 
Виктор Сонях (псевдонім) 74629 
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Виноградня Віта Михайлівна 74737, 74738, 74739, 74744, 74752, 74753 
Високович Євген Вадимович 75138, 75139 
Вихристюк Олексій Анатолійович 74445 
Вільгельмі Геннадій Рудольфович 75492 
Вінтюк Юліана Ростиславівна 74641 
Владислав Рікі (псевдонім) 75132 
Влащенко Наталія Вікторівна 74099 
Вовк Василь Семенович 75258 
Вовчанський Юрій Ярославович 75160, 75163 
Вовченко Максим Павлович 75365 
Вожегова Раїса Анатоліївна 75054 
Войтова Олена Анатоліївна 74127 
Войтюк Михайло Миколайович 75429 
Волвенков Дмитро Вікторович 74944 
Волга Микола Семенович 74416 
Волинець Андрій Ориславович 75024 
Волков Володимир Петрович 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Волков Ігор Дмитрович 74149 
Волков Олександр Євгенович 74556 
Волков Сергій Леонідович 74982 
Волков Юрій Володимирович 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Волкова Аліна Вікторівна 74462 
Волкова Тетяна Вікторівна 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Волкова Юлія Василівна 75293 
Волкогон Роман Вячеславович 74282 
Волобоев Златослав (псевдонім) 74183 
Володарець Микита Віталійович 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Володимир Арєнєв (псевдонім) 74146 
Волосович Світлана Василівна 75630 
Волошенюк Дмитро Олександрович 74556 
Волошина Ганна Петрівна 75206 
Волошина Олена Вікторівна 74767 
Волощук Інна Ахатовна 74499 
Вольвач Оксана Василівна 74406, 74407, 74767 
Вольська Олена Михайлівна 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Воркут Тетяна Анатоліївна 75137 
Воробйов Володимир Володимирович 75490 
Воробйов Олександр Володимирович 74591 
Воронов Володимир Анатолійович 75544 
Гаєвський Юрій Дмитрович 75652, 75655 
Гайдай Микола Іванович 74318 
Галина Бережецкая (псевдонім) 74910 
Галицька Наталія Євгенівна 74317, 74318 
Галич Єлизавета Анатоліївна 74767 
Гальчинський Сергій Анатолійович 74378 
Гамолін Андрій Володимирович 74207 
Ганевський Ігор Олександрович 75537 
Гапоненко Айна Олександрівна 75290 
Гаркуша Мар'яна Іванівна 74855 
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Гарсія Маркіна Лариса Анхела 75071 
Гарькавенко Євгенія Олександрівна 74768 
Гасюк Мирослава Богданівна 75681 
Гекалюк Людмала Юріївна 75197 
Гекалюк Людмила Юріївна 75218 
Гелета Олег Леонтійович 75657, 75658, 75659, 75660 
Гельман Володимир Захарович 74406 
Герасименко Анжеліка Григорівна 75640 
Герасимчук Микола Анатолійович 75155 
Герасимюк Костянтин Харитонович 75057 
Герман Олексій Васильович 74144, 74145 
Гернего Юлія Олександрівна 74985 
Герцик Віра Анатоліївна 74666 
Гетман Олена Андріївна 75377 
Гижко Максим Юрійович 74831 
Гіржева Ольга Дмитрівна 74099 
Гісем Володимир Васильович 74628 
Гісем Олександр Володимирович 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 

Главчев Дмитро Максимович 74937 
Гладиборода Наталія Пилипівна 74766 
Гладишев Віталій Валентинович 74854 
Гладишева Світлана Вікторівна 74268 
Гладько Максим Валерійович 75517 
Глемба Іван Павлович 74215, 74216 
Глубоченко Катерина Олександрівна 74907 
Глухівський Лев Йосипович 74983 
Глушков Олександр Васильович 74409 
Глущенко Андрій Андрійович 74674, 74690, 74691, 74692 
Гльоник Герман Юрійович 75149 
Гнатенко Євгенія Петрівна 75369 
Гніцевич Вікторія Альбертівна 75637 
Говоров Олександр Федорович 75668 
Говоруха Марія Олександрівна 75297 
Гой Андрій Михайлович 75622 
Голинський Іван Стахович 75053 
Голіков Максим Олегович 74619, 74642 
Головко Олег Олександрович 75522, 75523 
Голоденко Валерія Василівна 74820 
Голоденко Василь Григорович 74820 
Голоденко Олена Юріївна 74820 
Голодюк Ірина Романівна 74324 
Голоцуков Геннадій Володимирович 74460 
Голуб Володимир Миколайович 75206 
Голубничий Григорій Анатолійович 74702 
Гоман Михайло Юрійович 75593 
Гомза Сергій Степанович 75312 
Гонтар Анатолій Григорович 74207 
Гонца Ірина Семенівна 75189 
Гончар Олександр Анатолійович 74004 
Гончар Ярослав Анатолійович 74378 
Гончаренко Антон Сергійович 74265 
Гончаренко Ігор Володимирович 75270 
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Гончаров Вадим Євгенійович 75598, 75651 
Гончарук Валентина Анатоліївна 75185 
Гончарук Роман Андрійович  74346 
Гончарь Маргарита Олександрівна 74201 
Гопцій Марина Володимирівна 74768 
Гопченко Євген Дмитрович 74408, 74768 
Гор'єв Сергій Адольфович 74409 
Горбенко Павло Сергійович 74721, 74722, 74723, 74724, 74725, 74726 
Гордієнко Владислав Віталійович 74693, 74697 
Гордієнко Тетяна Богданівна 75168 
Горенко Максим Вікторович 74945 
Горідько Наталія Михайлівна 75501 
Горінов Максим Павлович 74207 
Горобець Юрій Володимирович 75300 
Горобчишин Олег Вікторович 75657, 75659, 75660 
Горовий Євгеній Вікторович 75517 
Городецька Тетяна Борисівна 75134 
Городецькі Євгені 75254 
Городиський Іван Михайлович 74647, 74648, 74649, 74650 
Городніченко Юлія Вадимівна 74903, 74904 
Горський Максим Ігорович 74469 
Господарчук Олексій Юрійович 74556 
Грабко Анатолій Антонович 74643 
Грабовецький Андрій Володимирович 74130 
Грановська Інна Володимирівна 74901, 74902 
Гребенюк Тетяна Олександрівна 74956 
Гречанюк Оксана Олексіївна 74316 
Гриб Катерина Олександрівна 74406, 74407, 74414 
Гриб Олег Миколайович 74406, 74407, 74414 
Григор'єв Олександр Юрійович 74567 
Григоренко Людмила Юріївна 74940 
Григорович Світлана Анатоліївна 74033, 74034 
Григорук Юлія Миколаївна 75297 
Григорчук Мирослав Васильович 75106 
Гриньова Марина Вікторівна 75483, 75484 
Гриценко Артем Сергійович 74611 
Гриценко Леонід Григорович 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 

Гриценко Марина Михайлівна 74010, 74011 
Грицук Андрій Ігорович 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Грицук Валерій Юрійович 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Грицук Ігор Валерійович 74303, 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 

75508, 75509, 75510 
Грицук Юрій Валерійович 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Грищук Вадим Ігорович 75501 
Гріньов Володимир Герасимович 74856, 75055 
Грітченко Тетяна Яківна 75207 
Громова Злата Володимирівна 75151 
Грошовик Ірина Сергіївна 75211 
Грудницький Віктор Костянтинович 75413, 75414, 75613 
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Грущинська Олена Володимирівна 75656 
Грянка Олександр Васильович 74106, 75307, 75308, 75309, 75310 
Губенко Аліса Іванівна 74457 
Губерний Сергій Вікторович 74631 
Губіна Тетяна Іванівна 74640 
Губський Нікіта Вікторович 75498, 75499 
Губченко Тетяна Дмитрівна 75060, 75082 
Гудзовата Олександра Андріївна 74317 
Гулей Олександр Богданович 74523, 74550 
Гуляєва Наталія Миколаївна 75627, 75634, 75639, 75640 
Гуменюк Лариса Олександрівна 74699, 74703, 75535 
Гуржій Тарас Олександрович 75632 
Гусак Владислав Анатолійович 75176 
Гусєва Наталія Юріївна 75628 
Гутаревич Юрій Феодосійович 75420, 75421 
Гутор Тарас Григорович 74571 
Гуторов Андрій Олександрович 74582, 74828, 74830, 75144, 75145 
Давидов Ігорь Анатолійович 75526, 75527 
Давидюк Ірина Миколаївна 74290 
Давидюк Олексій Сергійович 74677, 74678 
Давтян Степан Гургенович 75057 
Данієлян Єрванд Жоресович 74280, 74281 
Данік Наталія Вадимівна 75538, 75540, 75541 
Данчук Віктор Дмитрович 74812, 74813 
Даньшина Оксана Володимирівна 74402 
Дацко Тамара Вікторівна 75359 
Дворянчук Леонід Михайлович 75521 
Делитканич Андрій Іванович 75625 
Дем'яненко Ігор Анатолійович 75029 
Демиденко Ганна Валеріївна 74574 
Демічев Валерій Павлович 74314 
Демченко Євген Борисович 74953 
Демченко Тетяна Анатоліївна 75215 
Демчук Денис Євгенович 75537 
Демчук Інна Андріївна 74038 
Демьохін Володимир Анатолійович 75473 
Денис Туманов (псевдонім) 75355 
Денисенко Михайло Михайлович 75147 
Денисюк Василь Вікторович 75184 
Дергачов Володимир Андрійович 74877, 74881, 74882 
Деренська Яна Миколаївна 75622 
Деркач Андрій Леонідович 75477 
Деркач Наталія Миколаївна 75311 
Десятниченко Олександр Васильович 75126 
Дешко Людмила Миколаївна 75632 
Дєдков Микола Васильович 74993 
Дзяк Георгій Вікторович 74793, 74794, 74798 
Дивінець Олег Леонідович 74609, 74610, 75124, 75126 
Дивнич Анатолій Володимирович 75424 
Дикань Сергій Антонович 74372 
Дикий Олександр Вікторович 74378 
Диннік Вікторія Олександрівна 75292 
Діброва Михайло Вітольдович 74406 
Діброва Олексій Олексійович 74717 
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Діброва Юлія Олексіївна 74717 
Дівончук Андрій Ігорович 74376 
Діденко Роман Федорович 74673 
Дідух Світлана Іванівна 74226, 74227, 74228, 74229, 74230, 74236 
Дінжос Роман Володимирович 75304, 75305 
Дітріх Анастасія Сергіївна 74886 
Діц Руслан Анатолійович 75625 
Дмитренко Вадим Петрович 74504 
Дмитриченко Андрій Миколайович 75137 
Дмитриченко Микола Федорович 75078, 75079, 75420, 75421 
Дмитрієв Дмитро Олексійович 74933, 74934, 74935, 74936 
Дмитрієв Микола Миколайович 75420, 75421 
Дмитрієнко Валерій Дмитрович 74937 
Добкін Владислав Ігорович 75038, 75039 
Добриднєва Ганна Юріївна 74095 
Добрянська Тетяна Петрівна 74363 
Добрянський Ігор Михайлович 75094 
Довгаленко Юрій Юрійович 74209 
Довганич Юлія Євгенівна 74293 
Довгань Олексій Генадійович 74420 
Догадайло Яна Вікторівна 74553 
Докус Ангеліна Олександрівна 74408 
Долішній Олег Миколайович 74123, 74124, 74125, 74126 
Доля Наталія Леонідівна 75588 
Дольський Олександр Анатолійович 74509 
Домар Ніна Анатоліївна 75082 
Донєв Олександр Анатолійович 74395, 74630, 74631, 75056 
Доронін Петро Михайлович 75159 
Дорош Андрій Сергійович 74953 
Дорош Володимир Миколайович 74834, 74835, 74836, 74837, 74838, 74839, 74840, 

74841, 74842, 74843, 74844, 74845, 74846, 74847, 
74848 

Дорош Олег Ігорович 74567 
Дорошкевич Катерина Олегівна 74567 
Дощенко Максим Анатолійович 75173 
Драган Анастасія Олександрівна 74617 
Драмарецька Світлана Ігорівна 74269 
Драч Наталія Володимирівна 74601 
Дриж Валентина Ігорівна 75483 
Дриновець Йожи 74798 
Дроб'язко Сергій Леонідович 74508 
Дроган Оксана Степанівна 74810 
Дроздов Олексій Леонідович 74663, 74854, 74959 
Дрок Павло Валерійович 74961, 74962 
Дротяк Василина Василівна 74250 
Друбецький Антон Юхимович 74304, 74320, 74321 
Дубенко Андрій Євгенович 75490 
Дубів Олександр Васильович 74293 
Дубовик Ксенія Ігоріївна 75058 
Дубогай Олександра Дмитрівна 74481 
Дугельна Тетяна Миколаївна 74382, 74383, 74384, 74385, 74386, 74387, 74388, 

74389, 74390, 74391, 74392, 74393 
Дудко Владислав Валерійович 75340 
Дудник Олександр Олександрович 74925 
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Дудник Тетяна Анатоліївна 74236 
Дуднік Майя Георгіївна 75485 
Дуйко Андрій Андрійович 75545, 75546, 75547, 75548, 75549, 75550, 75551, 

75552, 75553, 75554, 75555, 75556, 75557, 75558, 
75559, 75560, 75561, 75562, 75563, 75564, 75565, 
75566, 75567, 75568, 75569, 75570, 75571, 75572, 
75573, 75574, 75575, 75576, 75577, 75578, 75579, 
75580, 75581, 75582, 75583, 75584, 75585 

Дука Тетяна Миколаївна 75188, 75216 
Думчєв Олексій Володимирович 74609, 74610, 75124 
Душенко Даніела Ігорівна 74009 
Дядюк Марина Анатоліївна 74151, 74152 
Дяченко Катерина Олександрівна 74409 
Дячук Павло Вікторович 75206 
Дьогтєва Ірина Оксентіївна 74829, 74831, 74832, 74833 
Дьоміна Анна Олександрівна 75616 
Дьоміна Валентина Михайлівна 74907 
Еллісон Вудс (псевдонім) 74429 
Єва Ващенковська (псевдонім) 74783 
Євдокімов Володимир Анатолійович 74797 
Євсєєв Владислав В'ячеславович 74576, 74619, 74642 
Євстратенко Андрій Сергійович 74446 
Євтушенко Анна Валентинівна 74684, 74700, 75457 
Євтушенко Наталія Миколаївна 74736, 74742, 74745, 74746, 74761, 74763 
Євченко Ольга Степанівна 75091, 75092, 75093 
Єгорова Олеся Іванівна 74924 
Єгорова Ольга Юріївна 74327, 75245 
Єгорушкіна Катерина Владиславівна 74040 
Єлізаров Ігор Олексійович 74784 
Єлізаров Павло Олександрович 75494, 75495 
Ємельянов Ігор Олександрович 75656 
Єрмакова Ірена Йосипівна 74896 
Єрмоленко Наталія Сергіївна 74767 
Єрмоленко Олексій Анатолійович 74830, 75144 
Єрмолова Валентина Михайлівна 75425, 75426 
Єрошкін Євген Юрійович 74987 
Єрьоменко Ольга Анатоліївна 74545, 74547 
Єрьоміна Наталія Сергіївна 74507 
Єсіпова Ольга Олександрівна 74545, 74547 
Жабєєв Володимир Павлович 74760 
Жабєєв Георгій Володимирович 74760 
Жабєєв Павло Володимирович 74760 
Жаворонкова Олена Анатоліївна 74315 
Жадан Сергій Вікторович 74025 
Жара Наталія Ярославівна 74704, 74705, 74893, 74894, 74895 
Жежук Наталія Сергіївна 75430 
Железняк Олексій Павлович 73997, 73998, 73999, 74000, 74001, 74002, 74003, 

74295, 74296, 74297, 74298, 74911, 74912, 74913, 
75338, 75339 

Желізняк Елеонора Олександрівна 74432 
Желязкова Вікторія Валеріївна 75469 
Животніков Герман Сергійович 74517 
Жигайло Олена Леонідівна 74767 
Жигіль Володимир Володимирович 74132, 74133, 74134, 74135 
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Жидков Всєвалад Валєрьєвіч 74651 
Жижченко Наталія Олександрівна 75518, 75519, 75520 
Жильцов Андрій Володимирович 74584 
Жовклий Владислав Юрійович 74754 
Жовтоніжко Любов Миколаївна 74577 
Жогло Володимир Олександрович 74015 
Жук Віктор Вікторович 75434 
Журавель Вадим Васильович 75496 
Журавльов Руслан Борисович 74718 
Заблодський Микола Миколайович 74584, 74585, 74588 
Завальний Андрій Миколайович 75534 
Загнибіда Олексій Васильович 75440 
Загородній Олександр Володимирович 74597, 74598 
Загоруйко Віталій Володимирович 74257 
Задніпрянна Наталія Георгіївна 75666, 75667 
Задорожний Олег Валентинович 74909 
Заікіна Дар'я Павлівна 74354 
Заїка Оксана Володимирівна 74017 
Зайченко Віта Вікторівна 74263 
Закладна Наталія Валеріївна 74801 
Заковоротний Олександр Юрійович 74937 
Закусило Тарас Миколайович 75295, 75618 
Заленський Олексій Вікторович 75204 
Замуреєнко Сергій Олександрович 75433 
Запорожан Євгеній Олександрович 75673, 75677 
Запорожець Олександр Іванович 75642 
Зарічкова Марія Володимирівна 75002 
Заставнюк Дмитро Олегович 74988 
Захаров Олександр Вікторович 75669 
Захарченко Вікторія Петрівна 75367, 75368 
Захарченко Віталій Іванович 75601 
Захарченко Наталя Вячеславівна 75603, 75620 
Захуцька Оксана Володимирівна 75273 
Зеленська Катерина Олексіївна 74612, 74714 
Зеленчук Галина Мирославівна 74560, 74561 
Зеленюк Людмила Миколаївна 74921 
Зербіно Дмитро Деонисович 74658 
Зємцов Едуард Вікторович 75457 
Зинякова Анжеліка Анатоліївна 75469 
Зирянова Дар'я Максимівна 74116 
Зінченко Тетяна Володимирівна 74803 
Злоцький Олександр Борисович 75047 
Змаженко Олег Миколайович 74554, 74555 
Зозовський Олександр Леонідович 74879, 74880 
Зубрицький Станіслав Олегович 74468 
Зубрій Олександр Миколайович 74479 
Зуйков Ігор Іванович 75128 
Ибица Шпехель (псевдонім) 75302 
Іваницька Тетяна Анатоліївна 74447 
Іванов Геннадій Анатолійович 74797 
Іванов Євген Мартинович 74575 
Іванов Юрій Юрійович 74674, 74675, 74676, 74677, 74678, 74690, 74691, 

74692, 75109, 75110, 75111, 75112, 75113, 75114 
Іванова Янна Володимирівна 75035 
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Іванчук Галина Петрівна 75228 
Іващенко Сергій Леонідович 74986 
Івченко Анастасія Сергіївна 75612 
Івченко Юрій Миколайович 74618 
Ідашкіна Наталія Георгіївна 74663 
Ізонін Іван Вікторович 75244 
Іксарова Наталія Олександрівна 75631 
Іллєнко Михайло Герасимович 74253, 74254, 74256 
Ілляшенко Катерина Андріївна 75500, 75501 
Ільїна Валентина Григорівна 74767 
Ільченко Михайло Олександрович  75294 
Ільченко Тетяна Анатоліївна 75657 
Іртищева Інна Олександрівна 74907 
Ісаков Віктор Анатолійович 74859 
Ісаченко Вікторія Павлівна 75234 
Іскандарян Фаік Орбелович (Артем Орбелян) 74976, 74977, 74978 
Кабачна Алла Василівна 75296, 75297 
Кавун Михайло Вікторович 74552 
Каденко Сергій Володимирович 75023 
Каджоян Анна Олегівна 74817, 74891 
Кадіров Юрій Вікторович 74503 
Кадничанський Микола Вікторович 75066, 75067 
Казаннікова Олена Василівна  74533, 75378 
Калабська Віра Степанівна 75176 
Калашник Надія Сергіївна 74906 
Каленська Галина Юріївна 75147 
Каленюк Світлана Олександрівна 75470 
Калина Ганна Ігорівна (Анна Калина) 75356 
Калиновський Сергій Валентинович 74948, 74949 
Калінічева Вікторія Василівна 75475 
Калуга Ольга Василівна 74240 
Калус Костянтин Якович 75374, 75452, 75453, 75532 
Калусенко Володимир Васильович 74439 
Калюжна Наталія Геннадіївна 75631 
Калюжний Вадим Іванович 75364 
Калюжний Роман Віталійович 75676 
Каляпін Михайло Дмитрович 74091, 74092, 74749, 74750 
Кальченко Валерія Олегівна 74521 
Кальченко Микола Миколайович 74527 
Камінська Жанна Костянтинівна 74996 
Кандяк Назар Мирославович 75015, 75016 
Канєва Тетяна Володимирівна 75630 
Капоріна Альона Федорівна 74070 
Караім Євгенія Олегівна 74378 
Каракаш Лариса Іванівна 75590 
Каратанов Володимир Аркадійович 74892 
Карафетов Володимир Олександрович 74968, 74969, 74970, 74971 
Карафетова Радмила Олександрівна 75669 
Кардаш Олег Іванович 74512, 74513, 74514, 74515, 74516 
Карев Станіслав Володимирович 75420 
Каретник Олена Василівна 74147 
Карпенко Микола Юрійович 75066 
Карпенко Олена Анатоліївна  74497 
Карпенко Станіслав Романович 75168 
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Карпич Ірина Олександрівна 75194, 75542 
Карпінець Василь Васильович 74829, 74831, 74832, 74833 
Карпов Володимир Анатолійович 75129 
Карпухіна Юлія Вікторівна 75589 
Карюк Сергій Якович 75303 
Каськова Людмила Федорівна 74348, 74349 
Катеруша Галина Павлівна 74767 
Катеруша Олена Володимирівна 74767 
Качур Володимир Ярославович 74278 
Качуровська Віра Ігорівна 74888 
Кашкалда Діна Андріївна 75293 
Квасов Віктор Миколайович 74305, 74306, 74307, 74308, 74309, 74310, 74311 
Квітка Євген Павлович 74341, 74347 
Квітчата Ганна Іванівна 75083 
Кедик Антоніна Володимирівна 74293 
Кельм Поліна (псевдонім) 74313 
Кердань Валентина Анатоліївна (Flumen Vivum) 74373, 74374 
Кечиян Армен Нодарович 74444, 75156, 75649 
Кибальна Неля Анатоліївна 74635 
Кибальний Михайло Юрійович 75243 
Кира Иринина (псевдонім) 75599 
Кириленко Євгеній Олександрович 75439, 75440 
Кириленко Олександр Васильович 74775, 74784 
Кириленко Сергій Олексійович 74322 
Кириляк Сергій Анатолійович 74535 
Кириченко Наталія Валеріївна 74526 
Киселевський Олександр Георгійович 74100, 74101, 74107 
Кисляченко Максим Володимирович 75423 
Кичка Марина Володимирівна 74180 
Кияк Юліан Григорович 74658 
Кібальнікова Тетяна Володимирівна 74076 
Кірдан Олена Леонідівна 75233 
Кітрар Олександр Миколайович 75199 
Кіхтенко Світлана Сергіївна 74958 
Кічняєв Андрій Миколайович 75657, 75659, 75660 
Кічук Наталія Сергіївна 74408, 74768 
Кіщак Іван Теодорович 74907, 75641 
Клад Антон Костянтинович 74030 
Клименко Євген Ігорович 75485 
Клименко Олександр Володимирович 74178, 74430, 74431, 75172, 75676 
Клименко Олександр Миколайович 74866, 74974 
Клименюк Наталія Василівна 74957 
Клодьєн Ексбраят 75411 
Ключник Костянтин Петрович 75533 
Клюшник Ігор Анатолійович 74613, 74615 
Кляшторний Дмитро Володимирович 74504 
Кнодель Людмила Володимирівна 74906 
Коберник Галина Іванівна 75206 
Коберник Олександр Миколайович 75206 
Коваленко Денис Володимирович 74536, 74541, 74548 
Коваленко Олена Едуардівна 74540, 74548 
Коваленко Юрій Вікторович 75193 
Ковалишин Олег Степанович 75244 
Коваль Андрій Борисович 75138, 75139 
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Коваль Андрій Олександрович 74378 
Ковальов Анатолій Іванович 75129 
Ковальова Наталя Леонідівна 75350 
Ковальова Олена Михайлівна 75043 
Ковальова Ольга Миколаївна 74574 
Ковальська Валентина Володимирівна 74765 
Ковальчук Богдан Володимирович 74551 
Ковилянська Ольга Едуардівна 75366 
Ковтанець Дмитро Павлович 75458 
Ковтун Віта Петрівна 74019 
Ковтун Ольга Василівна 74675, 74676 
Ковцун Володимир Михайлович 74015 
Кожем'яко Андрій Вікторович 75148 
Кожина Ганна Михайлівна 74612, 74714 
Козак Вікторія Вікторівна 74510 
Козак Людмила Василівна 74955 
Козак Мирослав Іванович 74189 
Козань Наталія Миколаївна 74560, 74561 
Козинець Інна Іванівна  75370 
Козлов Михайло Олексійович 74407 
Козлов Юрій Миколайович 74616 
Козловська Ганна Олексіївна 75029, 75058 
Козловська Інна Миколаївна 74964 
Койнова Наталія Ігоревна 75350 
Кокотюха Андрій Анатолійович 74819 
Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна 74128, 75027, 75288 
Колесник Андрій Павлович 74293 
Колесник Павло Олегович 74293 
Колесников Максим Олександрович 74212 
Колесников Олександр Володимирович 74865 
Колесников Олександр Всеволодович 74212 
Колесніков Сергій Олександрович 74378 
Колєсніков Леонід Леонідович 75210 
Колісніченко Наталя Миколаївна 75057 
Колодинський Сергій Борисович 75129 
Колодяжний Єгор Вадимович 75126 
Коломієць Інна Іванівна 75227 
Коломієць Леонід Володимирович 75168 
Коломієць Михайло Васильович 75364 
Коломоєць Галина Анатоліївна 75430 
Колосніченко Олена Володимирівна 74008 
Колот Володимир Михайлович 74019 
Колоцей Дмитро Пилипович 74096 
Колпаков Олександр Анатолійович 75312 
Коляда Наталія Миколаївна 75542 
Колядко Світлана Петрівна 75147 
Колядюк Роман Іванович 75070 
Комар Микола Миколайович 74556 
Компанієць Анастасія Євгеніївна 74616 
Комський Марк Петрович 74663 
Комякова Марія Ігорівна 74236 
Коноваленко Андрій Сергійович 75516 
Конокотін Микита Олексійович 74129 
Кононенко Олексій Анатолійович 74719 
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Конопліна Олена Олександрівна 75052 
Конопля Вікторія Олександрівна 74017 
Конюк Роксана Олександрівна 74922 
Корецька Ірина Львівна 74803 
Корнєва Наталя Олександрівна 75538, 75539, 75540, 75541 
Корнієвська Валентина Григорівна 75617 
Корнієвський Юрій Іванович 75617 
Корнієнко Віта Вікторівна 74142 
Корнієнко Геннадій Миколайович 75208 
Корнієнко Олександр Вікторович 75679 
Корнієнко Сергій Іванович 75364 
Корнієнко Сергій Костянтинович 74568, 74998, 75487 
Корнієнко Тетяна Олександрівна 75177 
Корольчук Валентина Миколаївна 75054, 75627 
Корольчук Микола Степанович 75627 
Коростій Володимир Іванович 74612, 74714 
Корпач Анатолій Олександрович 75138, 75139, 75420, 75421 
Корчагін Василь Федорович 74960 
Корченко Анна Олександрівна 74016 
Корчиста Ольга Вячеславівна 74707, 74851 
Косенко Віталій Іванович 74300, 74301, 74302 
Костенко Микола Прокопович 74029, 75049, 75614 
Костенко Олена Михайлівна 74877, 74881, 74882 
Костюк Майя Василівна 74578 
Костюкевич Віктор Митрофанович 74790, 75665 
Костюкєвич Тетяна Костянтинівна 74767 
Костюковська Ганна Євгенівна 75490 
Костюніна Олена Володимирівна 74328 
Косюк Лариса Анатоліївна (Лариса Рай) 75080 
Кота Федір Федорович 75210 
Котвіцька Алла Анатоліївна 74462 
Котелевський Володимир Іванович 75512, 75513 
Котова Інна Миколаївна 75129 
Котова Світлана Олександрівна 74850 
Котречко Олексій Олексійович 74105 
Котух Євген Володимирович 74811 
Коцар Олег Вікторович 74440 
Коцюбинська Юлія Зіновіївна 74560, 74561 
Коч Наталя Володимирівна 75465 
Кочина Валентина Василівна 74538, 74539 
Кочкодан Ольга Дмитрівна 75272, 75275 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 75201 
Кошарний Володимир Віталійович 75030 
Кошелєв Олег Станіславович 74959 
Кошова Ірина Іванівна 74877, 74881, 74882 
Кошовий Микола Дмитрович 74877, 74881, 74882 
Кравець Ірина Михайлівна 75017 
Кравченко Любов Олександрівна 74907 
Кравченко Михайло Федорович 75637 
Кравченко Тетяна Володимирівна 74460 
Кравчук Володимир Іванович 75054 
Кравчук Ігор Юрійович 74765 
Кравчук Сергій Володимирович 74106, 75307, 75308, 75309, 75310 
Крайдашенко Олег Вікторович 75617 
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Краскевич Валерій Євгенович 75633 
Красний Микола Юрійович 74813 
Краснокутська Зоя Ігорівна 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Красько Микола Петрович 75617 
Крахмалова Олена Олегівна 75377 
Кремешна Тетяна Іванівна 75176 
Кривицький Юрій Віталійович 75534 
Кривогубченко Сергій Григорович 74675, 74676, 74677, 74678, 74691, 74692, 75111, 

75112, 75113, 75114 
Криворотенко Анастасія Юріївна 75202, 75205 
Криворучко Олена Володимирівна 75633 
Кривошей Дмитро Анатолійович 74148 
Кривушкіна Марія Валеріївна 74144 
Крикуненко Дмитро Олександрович (Дмитрий 
Донской) 

74342 

Криленко Володимир Ігорович 75539 
Критін Віталій Валерійович 74614 
Крівець Світлана Іванівна 74441 
Крупка Ярослав Дмитрович 74659 
Ксендзук Валентина Віталіївна 74772 
Ксьонова Олена Валеріївна 74189 
Кубарєва Інна Валеріївна 74462 
Кугай Наталя Василівна 74017 
Кудирко Людмила Петрівна 75631 
Куза Антоніна Миколаївна 74406, 74407, 74414 
Кузнець Тетяна Володимирівна 75181, 75220 
Кузнєцов Костянтин Миколайович 74679 
Кузнєцова Оксана Володимирівна 75035 
Кузьмін Олег Євгенович 74567 
Кукуруза Антоніна Василівна 75192 
Кулага Тетяна Олександрівна 75474 
Кулинич Мирослава Богданівна 74659, 74660, 74661, 74662 
Кулініч Ярослав Сергійович 74378 
Куліченко Микола Олександрович 75258, 75259 
Култаєв Олександр Юрійович 75164 
Кульова Анастасія Андріївна 74428 
Кульчицький Володимир Віталійович 75434 
Кунденко Микола Петрович 75245 
Куницький Сергій Володимирович 74941 
Купець Валерій Євгенович 75108 
Купових Володимир Ілліч 75171 
Курбатова Тетяна Олександрівна 74558 
Куриленко Дана Володимирівна 75674 
Куришина Вікторія Юріївна 74767 
Куріненко Володимир Леонідович 74470, 74471, 74472, 74473, 74770 
Курінна Тетяна Миколаївна 74202, 74644, 75661 
Куруца Олексій Степанович 74293 
Курченко Олег Володимирович 75249 
Кутова Ірина Едуардівна 74668 
Кутовий Роман Валерійович  74668 
Кухар Василь Михайлович 74245 
Кухарчук Владислав Сергійович 74148 
Куценко Олена Іванівна 75020, 75021 
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Куценко Сергій Володимирович 75202, 75225, 75231 
Куцик Микола Стефанович 75059 
Куць Олександр Григорович 75053 
Кучер Галина Вікторівна 75630 
Кучер Олексій Володимирович 75422 
Кучеренко Володимир Васильович 74628 
Кучеренко Микола Анатолійович 74079, 74080 
Кучеренко Світлана Юріївна 74081, 74082, 74083 
Кучерук Галина Юріївна 75152 
Кучерук Людмила Василівна 74811 
Кучерявенко Ігор В'ячеславович 74149 
Кушнарьов Артур Сергійович 75668 
Кушнір Валентина Олексіївна 74395, 74630, 74631, 75056 
Кушнір Дмитро Валентинович 74407, 74414 
Кушнір Таміла Борисівна 74151, 74152, 74153, 74154 
Кушнірова Тетяна Віталіївна 74711 
Кущ Олексій Іванович 75078 
Лабурцева Олена Іванівна 75638 
Лавренчук Володимир Миколайович 
(VO'Lavrenchuk) 

74025 

Лавріненко Віталій Анатолійович 74601 
Лавріненко Юліан Володимирович 74409 
Лагодієнко Володимир Вікторович 74907 
Лагутін Василь Дмитрович 75640 
Ладжун Юрій Іванович 75652, 75655 
Ладиченко Катерина Іллівна 75631, 75632 
Лазаренко Леся Анатоліївна 74906 
Лазарєва Світлана Олександрівна 74178, 74430, 74431 
Лакида Іван Петрович 75281, 75283 
Лакида Марина Олексіївна 75281, 75283 
Ламонов Петро Васильович 74460 
Лана Ра (псевдонім) 74026 
Ларкіна Світлана Олександрівна 74499, 75026 
Ласінська Тетяна Анатоліївна 74759 
Латигіна Наталія Анатоліївна 75628, 75629 
Латик Мирослав Іванович 74146 
Лебедєв Степан Сергович  75479 
Лебець Ірина Степанівна 75293 
Леваєва Людмила Юріївна 74081, 74082, 74084 
Левицький Сергій Михайлович 75119 
Левченко Богдан Владиславович 74266 
Левченко Лариса Олексіївна 75642 
Левченко Наталія Володимирівна 75175 
Левчишина Наталя Євгенівна 74371 
Левчук Віталій Дмитрович 74055, 74058, 74143 
Легкодух Іван Степанович 75054 
Лелеко Тетяна Анатоліївна 74037 
Лемешко Юрій Сергійович 74813 
Лемещук Павло Євгенійович 74368 
Ленівський Руслан Володимирович 75352, 75353, 75354 
Леонов Нікіта Юрійович 74870, 74871, 74872, 74873, 74874, 74875, 74876 
Лепський Максим Анатолійович 75208 
Лета Гоев (псевдонім) 75127 
Леута Юлія Валеріївна 74504 
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Лешко Зоряна Павлівна 74381 
Лещенко Олександр Якович 75427 
Лєонов Валерій Євгенович 74463, 74464 
Лєсков Артур Ігорович 74821, 75018 
Линник Олеся Сергіївна 74825, 74917 
Линник Сергій Юрійович 75333 
Липовська Світлана Олексіївна 75057 
Лисак Володимир Юрійович 74706 
Лисенко Олексій Юрійович 75653, 75654 
Лисенко Сергій Олегович 75019 
Лисецький Анатолій Степанович 74822 
Лиськов Микита Юрійович 75256 
Литвин Олександр Валеріанович 74988, 74989, 75429 
Литвиненко Денис Олегович 74396 
Литвишко Лариса Станіславівна 74460 
Личак Олег Васильович 75053 
Личман Дмитро Іванович 74609, 74610, 75124 
Личук Марія Іванівна 75273 
Лілевман Ельвіра Хуснізаманівна 75054 
Лілевман Ігор Йосипович 75054 
Лімонов Олександр Сергійович 74409 
Лінова Наталія Анатоліївна 74766 
Ліпін Микола Вікторович 75629 
Лісняк Антон Ігорович 74428 
Лісовська Ольга Василівна 75181, 75232 
Лісовська Тетяна Адамівна 75529 
Літвінова Олена Вячеславна 75623, 75624 
Літошенко Крістіна Анатоліївна 74887 
Ліфар Анна Анатоліївна 74471, 74770 
Ліщук Олександр Олександрович 74403 
Лобанок Ірина Петрівна 74641 
Лобова Інна Олександрівна  74462 
Лобода Наталія Степанівна 74406, 74407, 74414, 74767 
Логуш Джордж Крістофер (Юрій Логуш) 75123 
Логуш Тетяна Іванівна 75123 
Лозниця Сергій Володимирович 74366 
Локайчук Валерій Федорович 74810 
Лось Оксана Миколаївна 74532, 75379 
Лотиш Володимир Вячеславович 74699, 74703, 75535 
Лофиченко Олександр Олександрович 74664 
Лукаш Віктор Леонідович 74960 
Лукашенко Євгеній Олегович 74378 
Лукієнко Ольга Василівна 75060, 75082, 75083 
Лукіч Антоніо Йосипович 74521 
Луп'як Дмитро Дмитрович 75109, 75110, 75111, 75112 
Луцков Віталій Олегович 75277 
Лучка Ксенія Сергіївна 74145 
Лучникова Євгенія Вікторівна 75471 
Лущай Юрій Володимирович 75543 
Любимий Констянтин Миколайович 74027 
Любімов Олександр Вікторович 74687 
Любімова Ганна Юріївна 74687 
Любіч Віталій Борисович 74754 
Любченко Інна Іванівна 75201 
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Люков Максим Валентинович 74238 
Лютенко Руслан Андрійович 74952 
Лютко Наталія Віталіївна 75607, 75671, 75672 
Ляшенко Анастасія Вячеславівна 75046 
Ляшенко Галина Віталіївна 74767 
Ляшенко Олена Вікторівна 74950 
Ляшок Вадим Ігорович 75657, 75658 
Лящинський Павло Борисович 75360 
Лящинський Петро Борисович 75360 
Мажура Світлана Миколаївна 74767 
Мазаракі Анатолій Антонович 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 

75634, 75635, 75636, 75637, 75638, 75639, 75640 
Мазуренко Олена Василівна 74189 
Мазуркевич Андрій Романович 75625 
Майданюк Володимир Павлович 74403 
Макаревич Олександр Васильович 74401 
Макаренко Сергій Миколайович 74413 
Макарчук Інна Миколаївна 74736, 74737, 74738, 74739, 74742, 74744, 74752, 

74753, 74763 
Макеєнкова Ратха Рахманкулівна 74284, 74292 
Макєєва Наталія Іванівна 74572 
Макій Юрій Анатолійович 75138, 75139 
Максакова Аліна Станіславівна 75105 
Максим'юк Анатолій Миколайович 74808 
Максименко-Довгич Жанна Віталіївна 74204 
Максимова Тетяна Семенівна 74664 
Максюта Оксана Василівна 75653, 75654 
Мала Жанна Валентинівна 75481, 75482 
Маламуж Ірина Михайлівна 74288 
Маландій Данііл Михайлович 75522, 75523 
Малашкін Вячеслав Віталійович 74953 
Малєєва Ганна Юріївна 74919 
Малигон Сергій Петрович 75594, 75595, 75596 
Малий Володимир Валентинович 74823 
Малиш Любов Григорівна 74654 
Малиш Наталія Андріївна 75634 
Малишко Віталіна Валеріївна 74740, 74741, 74743, 74748, 74757 
Малишко Ірина Олегівна 74718 
Малюк Ганна Михайлівна 74859 
Малюта Олександр Миколайович 75473 
Малютіна Наталія Вікторівна 75296 
Маляренко Ірина Валентинівна 74316 
Малярець Людмила Михайлівна 75479 
Малярчук Володимир Миколайович 75054 
Малярчук Микола Петрович 75054 
Мальована Неллі Євгенівна 74199 
Мамонтова Елла Вікторівна 75057 
Мандзюк Тетяна Богданівна 74348, 74349 
Мандич Антон Григорович (Амит) 74816 
Мандрика Оксана Вікторівна 75471 
Манохін Борис Сергійович 74815 
Манохін Олексій Георгійович 75653, 75654 
Манохіна Людмила Вікторівна 75653, 75654 
Манькусь Ірина Володимирівна 75304 
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Марго Ліванова (псевдонім) 74121 
Марк Андрій Миколайович 74573, 75362, 75363 
Марков Ігор Миколайович 75493 
Мармуль Лариса Олександрівна 75343 
Мартиненко Артем Геворкович 74378 
Мартиненко Ірина Володимирівна 74117 
Марута Наталія Олександрівна 75147 
Марценюк Лариса Володимирівна 74398 
Марченко Алла Володимирівна 75614 
Марченко Анна Вікторівна 75367, 75368 
Матейчик Василь Петрович 75420, 75501, 75503, 75505, 75510 
Матейчик Петро Васильович 75500 
Матрос Ольга Олександрівна 75200 
Матюха Лариса Федорівна 75296 
Маховка В'ячеслав Петрович 75592 
Махукова Володимира Миколаївна 75151 
Мацкевич Андрій Володимирович 74554, 74555 
Мацюк Антон Сергійович 74630, 75056 
Машиніченко Олександр Анатолійович 75431 
Медведєв Віталій Володимирович 75472 
Медведєва Алла Дмитрівна 75419 
Медведєва Марія Олександрівна 75212, 75213 
Мединський Денис Володимирович 75412, 75611 
Мезенцев Микола Вікторович 74937 
Мельник Валентин Павлович 75680 
Мельник Віктор Іванович 75364 
Мельник Григорій Миколайович 75359, 75360 
Мельник Олександр Васильович 74884, 74925, 75294 
Мельник Ольга Володимирівна 75152 
Мельник Ольга Григорівна 74567, 75680 
Мельник Руслан Павлович 75680 
Мельник Світлана Василівна 74013 
Мельник Тетяна Миколаївна 75631, 75640 
Мельников Дмитро Петрович 74378 
Мельников Сергій Вікторович 74556 
Мельников Сергій Павлович 74939 
Мельникович Олена Миколаївна 75638 
Мельниченко Світлана Володимирівна 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 

75634, 75635, 75636, 75637, 75638, 75639, 75640 
Мельничук Валерія Василівна 74400 
Мельничук Оксана Вікторівна 75337 
Мельничук Сергій Дмитрович 75473 
Менцак Андрій Васильович 74272, 74273, 74274, 74275, 74276, 74277 
Мережко Ніна Василівна 75635 
Меркулова Наталя Володимирівна 75615 
Месюра Володимир Іванович 74707, 74851, 74852, 74853 
Метельська Наталія Йосипівна 74601 
Миза Ганна Віталіївна (Анна Саммерсон) 74340 
Микитюк Володимир Ігорович 74394 
Микитюк Олег Ігорович 74394 
Миколаєнко Руслан Васильович 75459 
Миколайчук Андрій Іванович 74294 
Миколайчук Ірина Павлівна 75639 
Миргородський Андрій Сергійович 75493 
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Миргородський Сергій Миколайович 75493 
Мирза Катерина Леонідівна 74768 
Мироненко Олександр Олегович 74350 
Митрофанов Олександр Петрович 75054 
Митрофанова Тетяна Олегівна 75514 
Михайлов Віктор Миколайович 75427 
Михайлова Олена Валентинівна 74151, 74152, 74153 
Михалчич Любов Василівна 74965, 74966 
Михальченко Ганна Григорівна 74546 
Михида Сергій Павлович 74035, 74036 
Миць Юлія Олександрівна 75250, 75251 
Мізік Юлія Ігорівна 75052 
Мікрюкова Катерина Олександрівна 75464 
Міланенко Олександр Анатолійович 75078, 75079 
Міронова Вікторія Леонідівна 74813 
Мірошніченко Вікторія Ігорівна 74688 
Місна Юлія Ігорівна 75263, 75264, 75265, 75266 
Міськович Іван Михайлович 75625 
Мітлицька Вікторія Анатоліївна 75133, 75146 
Мітрясова Олена Петрівна 75528 
Міхеєв Денис Вікторович 75074 
Міхеєнко Максим Володимирович (FAN FOX) 74764 
Міщанчук Олена Степанівна 74071 
Міщенко Марина Сергіївна 75221 
Моєсеєнко Галина Миколаївна 74317, 74318 
Моісеєнко Олег Володимирович 74609, 74610, 75124, 75126 
Момот Тетяна Валеріївна 75067 
Моргун Володимир Федорович 74601 
Мороз Богдан Сільвестрович 74686 
Мороз Максим Сергійович 75586, 75587 
Мороз Микола Сергійович 74102, 74103 
Морозов Андрій Юрійович 75629 
Морозов Володимир Володимирович 74054 
Мороховець Галина Юріївна 75044 
Морохович Ярослав Володимирович 74018 
Москальова Людмила Юріївна 75615 
Мостипан Костянтин Євгенійович 74496 
Мота Юлія Степанівна 74597, 74598 
Моторнюк Руслан Леонідович 75262 
Мотуз Ірина Іванівна 74771 
Музика Ольга Яношівна 75179, 75180 
Мукан Олена Василівна 74567 
Муковіз Олексій Павлович 75206 
Муліка Катерина Миколаївна 74601 
Мунтян Галія Мухсинівна 75161 
Муравський Леонід Ігорович 75053 
Мурзановський Геннадій Модестович 75057 
Мусійко Володимир Данилович 75138, 75139 
Муха Володимир Григорович 74859 
Набродов Володимир Захарович 74426, 75028 
Нагієв Дмитро Намікович 74394 
Нагорна Діана Володимирівна 74916 
Нагорний Володимир В'ячеславович 74557 
Нагорний Микола Іванович 74946 
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Надія Білостоцька (псевдонім) 74078 
Назарова Каріна Олександрівна 75636 
Назарова Людмила Володимирівна 74905, 74907, 75641 
Назарук Віталій Теодосійович 75081 
Назарук Євген Федорович 75515 
Наконечний Ярослав Борисович 75626 
Нанка Олександр Володимирович 75364 
Настасенко Валентин Олексійович 75005, 75006, 75007 
Наталя Черкас (псевдонім) 74914 
Науменко Лариса Андріївна 75634 
Наумкіна Олена Валеріївна 74992 
Наумов Олег Геннадійович 74159, 74364 
Наумова Ярослава Юріївна 74114 
Невлад Сергій Іванович 75491 
Невлюдов Ігор Шакирович 74619, 74642 
Недашківська Алла Василівна 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 

Недбаєвська Людмила Степанівна 75305 
Недосекіна Світлана Володимирівна 74406, 74409 
Недострелова Лариса Василівна 74767 
Нежевело Валентина Вікторівна 75141 
Немировський Дмитро Валерійович 75068 
Неня Віктор Григорович 75367, 75368 
Нерода Тетяна Валентинівна 74205 
Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна 74160, 74161, 74162, 74163, 74164, 74165, 74166, 

74167, 74168, 74169, 74170, 74171, 74172, 74173, 
74174, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 
74197, 74490, 74491, 74492, 74493, 74494, 74495 

Нестерак Роксолана Вікторівна 75681 
Нестеренко Ганна Яківна 74859 
Нестеренко Сергій Олексійович 75626 
Нестерцов Володимир Дмитрович 75602 
Нетребко Руслан Васильович 74344 
Нємченко Лідія Володимирівна 75608 
Никитюк Іван Васильович 74225 
Николюк Володимир Дмитрович 75359 
Нікітенко Михайло Григорович 74636 
Нікітін Володимир Олександрович 74376 
Нікішенко Сергій Миколайович 74402 
Ніколаєнко Анастасія Юріївна 74896 
Ніколаєнко Дар'я Леонідівна 74179 
Ніколаєнко Ірина Олександрівна 75432 
Ніколайчук Ганна Володимирівна 74259, 74260 
Ніколенко Дмитро Іванович 74460 
Ніколенко Ольга Миколаївна 74708, 74709, 74710, 74711, 74732, 74733 
Ніконов Максим Леонідович 74357, 74358, 74359, 74360, 74361, 74362 
Нікульнікова Галина Іванівна 74141 
Німець Юлія Станіславівна (Юлія Етімгер) 74655, 74656 
Новаківська Людмила Володимирівна 75182 
Новіков Юрій Леонідович 74552 
Новікова Світлана Миколаївна 74897 
Новікова Світлана Чеславна 74348, 74349 
Новічіхін Олександр Васильович 74780, 74792 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017 
 

749 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Носевич Дмитро Костянтинович 74476, 74477 
Носов Павло Сергійович 74638 
Нужний Володимир Леонидович 74948 
Оберняк Сергій Миколайович 75056 
Овдієнко Людмила Кронідовна 74920 
Овчаренко Юлія Сергіївна 75417 
Овчарук Валерія Анатоліївна 74408, 74768 
Овчиннікова Олена Русланівна 74566 
Овчінніков Володимир Олександрович 74604 
Овчіннікова Антоніна Олександрівна 74604 
Огієнко Альона Володимирівна 74907, 75641 
Огієнко Микола Миколайович 75641 
Огійчук Микола Феодосійович 75364 
Одинець Юрій Васильович 74572 
Ожго Андрій Ігорович 74611 
Окопний Руслан Петрович 75367, 75368 
Оксак Григорій Анатолійович 75043 
Оксана и Ольга Вольвач (псевдонім) 74712, 74712 
Ол Стасов (псевдонім) 74258 
Олекса Удайко (псевдонім) 75081 
Олексюк Олеся Миколаївна 75468 
Оленченко Олександра Владиславівна 74145 
Олесь Богус (псевдонім) 74653, 75488 
Олефір Вікторія Василівна 74669 
Олійник Андрій Олександрович 75679 
Олійник Наталія Миколаївна 74413 
Олійник Оксана Вікторівна 74772 
Олійник Олександр Васильович 75364 
Олійник Ярослав Васильович 74906 
Олініченко Людмила Миколаївна 75619 
Ольховська Анжела Борисівна 74823 
Омельченко Надія Олександрівна 75261 
Онищенко Володимир Пилипович 75631 
Оніпко Олексій Федорович 74563 
Онофрійчук Олена Анатоліївна 74633 
Онул Наталія Михайлівна 75475 
Онуфрик Олег Павлович 74565 
Онуфрієнко Вячеслав Валерійович 75113, 75114 
Онуфрієнко Галина Сергіївна 74569 
Ориняк Андрій Ігорович 74932 
Орлов Олівер Олексійович 74602, 74603 
Орлова Ольга Василівна 74711 
Осадца Володимир Романович 75625 
Осадча Вікторія Олександрівна 75260 
Осадча Марина Вячеславівна 74626 
Осадча Ярослава Миколаївна 74418 
Осадченко Інна Іванівна 74150 
Осадченко Лариса Григорівна 75073 
Осика Віктор Анатолійович 75635, 75638 
Осипов Сергій Олексійович 75457 
Осипова Ольга Ігорівна 75252 
Осіновий Геннадій Геннадійович 74091, 74092, 74749, 74750 
Осіпчук Галина Валентинівна 75224 
Осмоловська Олена Анатоліївна 74249 
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Остапенко Тетяна Іванівна (Пані Осте) 75065 
Остапченко Людмила Іванівна 75150 
Остапчук Наталія Вікторівна 74456 
Остроух Сергій Михайлович 74378 
Отмашка (псевдонім) 74419, 74421, 74422, 74423 
Отченаш Наталія Дмитрівна 74406, 74407, 74414 
Охотнікова Олена Миколаївна 74580, 74581, 74606, 74773 
Охріменко Станіслав Сергійович 75625, 75626 
П'ятницька Галина Тезіївна 75639 
Павлик Ганна Володимирівна 74877, 74881, 74882 
Павлина Світла, Бабуся Раюня (псевдонім) 74778 
Павліченко Олена Володимирівна 74992 
Павлов Андрій Ігорович 75030 
Павлов Олексій Володимирович 75451, 75454, 75455 
Павлова Наталія Миколаївна 75260 
Павлович Олександр Васильович (Rich Record inc) 74500, 74501 
Павловський Павло Валерійович 74832, 74833 
Павлюченков Олег Ігоревич 74244 
Пак Ірина Олексіївна 74150 
Паламарчук Оксана Миколаївна 74735, 74755, 74756, 74822 
Палеха Юрій Миколайович 74859 
Палій Андрій Михайлович 74951 
Палій Віктор Миколайович 74563 
Пампуха Геннадій Геннадійович 74012 
Панарін Борис Георгійович 73996, 74849 
Панін Владислав Вадимович 74751 
Панкевич Володимир Сергійович 75537 
Панкова Марія Володимирівна 75095, 75096, 75097, 75098, 75099, 75100, 75101, 

75102, 75103, 75104 
Панкратова Ірина Євгенівна 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 

Пантюк Ігор Петрович 75347 
Параска Сергій Георгійович 75064 
Парасочка Аліна Павлівна 75500, 75501 
Парасюк Сергій Васильович 75586, 75587 
Паращук Тарас Іванович 74016 
Парнюк Ігор Олександрович 74378 
Паршук Світлана Миколаївна 74150 
Пасацький Олександр Віталійович 75600 
Пасічник Наталя Олексіївна 74814 
Пасічник Олексій Андрійович 74120 
Паскаленко Віталій Володимирович 74605 
Пасхалова Ольга Юріївна 74156 
Пасько Вадим Ігоревич 74091, 74092, 74749, 74750 
Пахолівецький Віталій Юрійович 75004 
Пашкевич Калина Лівіанівна 74007, 74008 
Пашков Володимир Юрійович (Pashkov Design) 74032 
Пашкова Ірина Ігорівна 74957 
Пащенко Володимир Філімонович 75364 
Педан Олег Ігоревич 74331 
Педаченко Євгеній Георгійович 75030 
Пелих Віктор Григорович 75473 
Перелигін Борис Вікторович 74409 
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Перкій Олена Вікторівна 74789, 74795 
Перконос Петро Іванович 74420 
Пермяков Вячеслав Іванович 74279 
Перфільєва Людмила Павлівна 75206 
Перчук Оксана Валентинівна 74737, 74738, 74739, 74744, 74752, 74753 
Перчук Оксана Володимирівна 74777, 74779, 74787, 74800 
Петраш Анна Дмитрівна 74442 
Петренко Андрій Володимирович 75284 
Петренко Володимир Євгенович 74248 
Петренко Володимир Петрович 74754 
Петренко Сергій Вікторович 75061 
Петричка Іван Васильович 75313 
Петришин Михайло Любомирович 74559 
Петрінська Тетяна Сергіївна 74410, 74411 
Петров Олександр Миколайович 75682 
Петрова Наталія Олександрівна 75141 
Петрова Світлана Миколаївна 74810 
Петровський Юрій Олегович 74611 
Петрончак Христина Альфредівна 75130 
Пефтієва Олена Федорівна 75135 
Пивоваров Артем Володимирович (Артём 
Пивоваров) 

74217, 74218, 74219, 74220, 74221, 74222, 74223, 
74224 

Пилип'юк Віктор Вікторович 74406, 74407 
Пирожков Сергій Іванович 75640 
Писаренко Наталія Вікторівна 74155, 74156 
Пишна Людмила Георгіївна 74369 
Півень Олена Петрівна 75349 
Півонос Оксана Євгенівна 75537 
Підвальна Юлія Василівна 75214 
Підвисоцький Валерій Валентинович 75534 
Піддубна Ірина Миколаївна 74572 
Піддячий Микола Іванович (Piddiachyi Mykola 
Ivanovych) 

75524, 75525 

Підлипняк Ірина Юріївна 75183 
Підлужний Олексій Юрійович 75485 
Пімінов Олександр Фомич 75060, 75082, 75083 
Пінчук Олена Ігоревна 74671 
Піскова Жанна Валентинівна 75370, 75418 
Пісоцький Володимир Анатолійович 74186, 74187, 74190 
Пітерська Олена Вячеславівна 74709 
Піхо Ростислав Ігорович 74355 
Піцун Олег Йосипович 75359, 75360 
Пічугіна Тетяна Сергіївна 74153, 74154 
Платинюк Оксана Богданівна 74612 
Плешанів Євген Валентійович 74658 
Плис Сергій Володимирович 75083 
Плужко Валентина Миколаївна  (ВЮНОК) 74059 
Побірченко Олена Михайлівна 75219, 75223 
Погорелова Марина Полікарпівна 74408 
Погорєлов Леонід Адольфович 74158 
Подколзін Ігор Вікторович 74915 
Подкоритова Лариса Олександрівна 75597 
Подольський Анатолій Семенович 74210 
Подпіснов Владислав Сергійович 75247 
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Покшевницька Тетяна Василівна 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 
75509, 75510 

Полєхіна Вікторія Миколаївна 75194 
Полівода Олександр Миколайович 74562 
Поліщук Ганна Віталіївна 74069, 74076 
Полозова Віра Олександрівна (Vera Foreva) 75143 
Полстянкіна Ірина Петрівна 75663 
Полторапавлов Володимир Анатолійович 75043 
Полунін Олексій Васильович 75627 
Полупан Микола Іванович 75473 
Полюлях Руслан Анатолійович 74458 
Полякова Ганна Геннадіївна 74938, 75591 
Полякова Ольга Юріївна 75441 
Польовий Анатолій Миколайович 74767 
Помазан Антон Володимирович 75257 
Пономаренко Леонід Васильович 74395 
Пономаренко Микола Семенович 75296, 75297 
Пономарьов Олексій Михайлович 74299 
Понюк Іван Сергійович 75291 
Поперечний Ігор Анатолійович 74039 
Попик Катерина Михайлівна 74348, 74349 
Попов Андрій Миколайович 74919 
Попов Микола Петрович 75057 
Попов Олександр Вікторович 75489 
Попович Олександр Миколайович 74611 
Порудєєва Тетяна Володимирівна 74907 
Посилкіна Ольга Вікторівна 75481, 75482, 75622, 75623, 75624 
Постнікова Олена Леонідівна 74907 
Поточилов Руслан Валерійович 74420 
Потупало Наталія Вадимівна 74666 
Похилько Валерій Іванович 75043 
Прилуцька Олена Олександрівна 75202 
Приписна Анастасія Миколаївна (Пещанська 
Анастасія) 

74198 

Притула Сергій Дмитрович 74015 
Притульська Наталія Володимирівна 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 

75634, 75635, 75636, 75637, 75638, 75639, 75640 
Приходько Олександр Борисович 74919 
Приходько Олексій Вячеславович 75059 
Прогонний Микола Віталійович 75462, 75463 
Продєдович Едуард Вячеславович 75492 
Прокіп Валентина Анатоліївна 74637 
Прокопенко Наталія Юріївна 74646 
Прокопенко Сергій Васильович 74029 
Прокопишин Любов Василівна 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 

Прокопович Світлана Валеріївна 74483 
Прокоф'єва Вікторія Володимирівна (Аруна 
Вахтани) 

75107 

Проніна Ольга Ігорівна 75586, 75587 
Просяннікова Яна Миколаївна 74624 
Протасов Олег Олександрович 75361 
Проторченко Тетяна Миколаївна 74270 
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Прохоренко Андрей Геннадійович 74215, 74216 
Прохорова Наталія Василівна 74371 
Процюк Юрій Іванович 75366 
Пудов Віталій Анатолійович 74687 
Пуларія Андрій Луарсабович 74395, 74630, 74631, 75056 
Пурпуров Олександр  Володимирович 74303, 74448, 75136 
Пустовіт Тетяна Михайлівна 74409 
Пучко Анна Олександрівна 74740, 74741, 74743, 74745, 74746, 74761 
Радзівіл Тетяна Анатоліївна 75176 
Радіонова Наталія Йосипівна 74664, 74665 
Радомська Наталія Олексіївна 75646 
Радченко Павло Володимирович 74610 
Раєвнєва Олена Валентинівна 74483, 74652 
Раєвська Галина Федорівна 74562 
Раєвський Олександр Вячеславович 74378 
Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік) 74176, 74177, 74592, 74593, 74595, 74600 
Рассамакін Володимир Якович 75633 
Расько Юрій Олексійович 74440 
Рафальський Костянтин Анатолійович 74343 
Регула Тетяна Анатоліївна 75077 
Ремех Тетяна Олексіївна 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 

Репко Нонна Петрівна 74734 
Репях Олександр Павлович 74511 
Рехтета Любов Олександрівна 74150 
Рєка Ольга Василівна 74146 
Рєпіна Інна Миколаївна 74019 
Рзаєва Світлана Леонідівна 75633 
Рибальський Олег Володимирович 75496 
Рибальченко Володимир Корнійович 75150 
Рибачук Віктор Іванович 74802 
Рибіна Оксана Борисівна 74775, 74784 
Рижов Олексій Анатолійович 74919 
Рижухін Михайло Володимирович 74100, 74101, 74107 
Рібцун Юлія Валентинівна 75320, 75321, 75322, 75323, 75324, 75325, 75326, 

75327, 75328, 75329, 75330, 75331, 75332 
Ріжняк Ренат Ярославович 74814 
Роєнко Людмила Миколаївна 75206 
Розгон Валентина Володимирівна 75189 
Роздобудько Ірен Віталіївна 74005, 74006 
Розов Юрій Георгійович 74933, 74934, 74935, 74936 
Розуменко Володимир Давидович 74900 
Роїк Павло Дмитрович 75023 
Ролік Світлана Миколаївна 75060, 75082 
Романов Антон Михайлович 75493 
Романовська Ірина Анатоліївна 74500, 74501 
Романчук Марина Євгенівна 74408, 74768 
Романюк Наталія Миколаївна 75427 
Романюк Олександр Никифорович 74925 
Ромат Євгеній Вікторович 75634, 75638 
Роскладка Андрій Анатолійович 75640 
Ротань Наталя Вікторівна 75020 
Ротман Олександр Миколайович 74973 
Рубан Сергій Олександрович 74754 
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Рубанка Алла Іванівна 74007 
Рубашка Володимир Петрович 74543, 74544 
Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус) 75090 
Рудюк Наталія Степанівна 74246 
Рудь Інна Юріївна 75538, 75540, 75541 
Рутгайзер Вікторія Георгіївна 75029, 75058 
Рутковська Інесса Анатоліївна 75420 
Рябовол Лілія Тарасівна 74620, 74621, 74622, 74639 
Рясних Євгенія Григорівна 74602, 74603 
Савченко Віра Вікторівна 74270 
Савченко Надія Вікторівна 74270, 75678 
Савченок Олександр Васильович 74378 
Савчук Анатолій Миколайович 75079 
Савчук Володимир Петрович 75502, 75504, 75507 
Савчук Тамара Олександрівна 74695, 75300 
Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 74855 
Сагер Людмила Юріївна 74094 
Садова Ганна Юріївна 75466 
Садовник Іван Іванович 75503, 75505, 75510 
Саєнко Юрій Ростиславович 74155 
Сазонов Іван Володимирович 75604, 75605 
Саінчин Олександр Сергійович 75670 
Сакун Аліна Жоржовна 75343, 75345, 75347, 75348 
Сакура Олег Геннадійович 75351 
Самохвалова Валентина Леонідівна 75471 
Самсонова Лариса Миколаївна 74570 
Самчук Василь Олександрович 74178, 74430, 74431 
Самчук Ганна Олександрівна 74967 
Санін Олександр Геннадійович (Олесь Санін) 74818 
Саркісян Марина Суренівна (Marina Petrikivka) 74461 
Сатановська Ганна Юріївна 75358 
Сафарова Анна Таджидінівна 74659, 74662 
Сафранов Тамерлан Абісалович 74767 
Саханєнко Сєргєй Єгоровіч 75057 
Сванідзе Тимур Зурабович 75122 
Сваричевський Василь Володимирович 74518 
Свидерська Світлана Михайлівна 74767 
Свинаренко Андрій Андрійович 74409 
Свіргун Ілля Степанович 74854 
Свобода Євгенія Юріївна 75533 
Седих Кіра Валеріївна 74601, 74640 
Селіверстова Людмила Сергіївна 75630 
Семененко Олена Газисівна 74081 
Семенів Ірина Олегівна 74641 
Семенов Андрій Анатолійович 75201 
Семенов Дмитро Олександрович 75471 
Семенова Інна Георгіївна 74767, 74768 
Семенова Олена Віталіївна 75230 
Семенча Ілона Євгенівна 74465 
Семенюк Андрій Володимирович 74504 
Семченко Олег Федорович 74616 
Семчук Світлана Іванівна 75209 
Сербій Віталій Костянтинович 75668 
Сербов Микола Георгійович 74406, 74407, 74414 
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Сербова Зінаїда Федорівна 74406, 74407, 74768 
Сергієв Сергій Віталійович 74149 
Сергієнко Ігор Антонович 75656, 75657, 75658 
Сергійчук Валентин Анатолійович 74015 
Сердюк Вадим Миколайович 74897 
Сердюк Сергій Микитович 74996 
Сєдова Наталья Олександрівна (Nataly U.Kraine) 74528 
Сєліверстов Ігор Анатолійович 74933, 74934, 74935, 74936 
Сєрова Ірина Ігорівна 75260 
Сивачук Наталія Петрівна 75235 
Сигида Любов Олексіївна 74093 
Сидоренко Володимир Володимирович 75054 
Сидоренко Дмитро Андрійович 75118 
Сидоренко Оксана Василівна 75125 
Сидоренко Олена Володимирівна 75635, 75637 
Сидоренко Сільвія Миколаївна 75054 
Сидорович Марина Михайлівна 74317, 74318, 74319 
Сидорчук Марія Анатоліївна 74287, 74292 
Симоненко Роман Вікторович 75503, 75505, 75510 
Синяєва Людмила Василівна 74850 
Сироєжко Ольга В'ячеславівна 74617 
Сисоєва Світлана Олександрівна 74955, 75003 
Ситник Василь Володимирович 74579, 74594 
Ситник Ганна Вікторівна 75640 
Ситніченко Тетяна Сергіївна (Атанья) 74498 
Сідлецька Тетяна Іванівна 75319 
Сідько Олексій Станіславович 75642 
Сікора Микола Юрійович 74404 
Сіліщенко Оксана Петрівна 74992 
Сілкова Олена Вікторівна 75044 
Сільвертюк Сергій Володимирович 74511 
Сініцин Ігор Петрович 74685 
Сітніков Олексій Петрович 75267 
Січко Ірина Олександрівна 74150 
Скакун Василь Олександрович 75427 
Скалозуб Владислав Васильович 74398 
Скидан Олена Сергіївна 74923 
Скібіна Євгенія Олександрівна 75612 
Скляр Олександр Олександрович 74610, 75124 
Скляров Олександр Іванович (Leninas) 75037, 75154 
Склярська Наталія Володимирівна 74022 
Сковрон Ігор Ярославович 74953 
Скопенко Анатолій Юхимович 74563 
Скорубський Микола Михайлович 75210 
Скрипка Богдан Юрійович 74267 
Скрипочка Віталій Миколайович (Фьост) 74587 
Скуратов Ігор Віталійович 75172 
Скус Ольга Володимирівна 75181 
Слатвінський Максим Анатолійович 75198 
Сливінський Олексій Анатолійович 74730 
Сліпіч Юлія Володимирівна 75666, 75667 
Сліпчук Ірина Юріївна 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74450, 

74451, 74452, 74453, 74454, 74455, 74860, 74861, 
74862, 74863, 74864 
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Слободянюк Андрій Васильович 75676 
Слободянюк Олександра Леонідівна 74634 
Слюнько Андрій Іванович 74552 
Слюсар Світлана Тимофіївна 74777, 74779, 74788, 74799 
Слюсаренко Андрій Вікторович 74907, 75641 
Слюсаренко Олена Василівна 74404 
Сментина Наталія Валентинівна 75129 
Смирнов Владислав Анатолійович 74372 
Смирнова Марія Сергіївна 74459 
Смірнов Олександр Юрійович 74470, 74472, 74473 
Смірнова Катерина Борисівна 75471 
Смірнова Марина Аркадіївна 74409 
Сміхура Віталій Романович 74512, 74513, 74514, 74515, 74516 
Смоляр Ніна Іванівна 74571 
Смоляр Юрій Юрійович 75522, 75523 
Снарський Максим Андрійович 74687 
Снігур Людмила Анатоліївна 75034 
Снігур Христина Анатоліївна 75461 
Сніцарчук Андрій Юрійович 74155 
Соболь Євген Юрійович 74889 
Собченко Микола Васильович 74623 
Сойчук Руслана Леонідівна 75076, 75077 
Сокол Сергій Олексійович 75606 
Соколов Віктор Васильович 75022 
Соколова Ірина Володимирівна 75003 
Соколова Наталія Михайлівна 74271 
Соколова Яніна Михайлівна 74530 
Солов'єнко Людмила Михайлівна 74628 
Солов'ян Богдан Володимирович 75498, 75499 
Соловей Вадим Борисович 75473 
Соловей Олександр Олександрович 75062, 75063 
Соловйов Віктор Іванович 75496 
Соловйов Олексій Станіславович 75297 
Солод Надія Володимирівна 75271, 75278, 75279 
Солодов Геннадій Олегович 74956 
Соломатін Олександр Володимирович 74731 
Соломон Вікторія Іванівна 74628 
Соломончук Володимир Михайлович 74345 
Солопчук Юлія Миколаївна 74896 
Сопко Валерія Василівна 75636 
Сорока Лариса Миколаївна 75601 
Сорокопуд Віра Володимирівна 75415 
Сотников Олег Віталійович 74758 
Сохацький В'ячеслав Васильович (Constantine 
Zgomot) 

74857 

Сохацький В'ячеслав Васильович (Сonstantine 
Zgomot) 

74858 

Сохацький Сергій Васильович (Vlad Damian) 74857, 74858 
Співак Андрій Ярославович 74406, 74407 
Співак Руслан Веніамінович 74206 
Спудка Ірина Миколаївна 74995 
Ставицька Валентина Миколаївна 74007, 74008 
Стаднік Інна Олександрівна 75026 
Станкевич Олег Васильович 75210 
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Стародумова Аліна Вячеславівна 74397 
Старунь Віталій Васильович 74487, 74488 
Сташиба Тетяна Сергіївна 75304, 75305 
Стелюк Антон Олегович 74775, 74776, 74784 
Степаненко Олександр Олексійович 75485 
Степаненко Сергій Миколайович 74767 
Степанов Михайло Тимофійович 75497 
Степанова Маргарита Михайлівна 75343 
Степанюк Михайло Юрійович 74685 
Степанюк Світлана Іванівна 74316 
Степко Андрій Геннадійович (andstepko) 75131 
Степуріна Світлана Олександрівна 74652 
Стеценко Валентина Іванівна (Аля Стеценко) 74226, 74227, 74231, 74232, 74233, 74234, 74235 
Столяров Олександр Миколайович 74243 
Столярова Софія Олександрівна 74255 
Столярчук Надія Миколаївна 74189 
Стрельнікова Ірина Миколаївна 74714 
Стрижак Юрій Іванович 74106, 75308, 75309, 75310 
Стрільчук Юлія Ігорівна 75460 
Стукало Андрій Вікторович 75480 
Стуканов Іван Володимирович 74897 
Субботін Сергій Олександрович 75679 
Сукненко Любов Павлівна 74981 
Сукненко Станіслав Вікторович 74377 
Сундучкова Марія Володимирівна 74504 
Суріков Олександр Олександрович 74462 
Сурікова Ірина Олександрівна 74462 
Сурова Віра Миколаївна 75657, 75658 
Суслов Володимир Юрійович 74770 
Суслов Сергій Віталійович 74990, 74991 
Сухенко Микита Михайлович 74119 
Суховий Артем Олександрович 75335, 75336 
Сухоручкіна Ольга Миколаївна 75462, 75463 
Сушкова Ольга (псевдонім) 74564 
Счисльонок Олександр Васильович 74870, 74871, 74872, 74873, 74874, 74875, 74876 
Сьомін Олексій Анатолійович 75152 
Сьомка Юрій Григорович 75511 
Таірова Катерина Анатоліївна 75050 
Таликін Євген Анатолійович 74667 
Талько Віктор Анатолійович 74972 
Танклевська Наталія Станіславівна 74526, 74527 
Тараріна Олена Володимирівна 74045, 74046, 74047, 74048, 74049, 74050, 74051 
Тарасов Ігор Ігорович 74024 
Тарасова Наталія Іванівна 74711 
Тарасюк Анастасія Миколаївна 74617 
Тарасюк Михайло Вікторович 75630 
Таратута Тамара Василівна 74694 
Тасьмук Дмитро Ігорович 74852, 74853 
Татарінцева Катерина Володимирівна 75652, 75655 
Твердохліб Євген Миколайович 74420 
Тевфікова Лера Решатівна 74531 
Телешевська Ірина Юліївна 74472 
Теліженко Олеся Миколаївна 74716, 75167 
Терентьєва Ксенія Борисівна 74947 
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Терещенко Микола Вікторович 74241 
Терлецька Ірина Владиславівна 75628 
Терлецький Тарас Богданович 74155 
Тернова Юлія Вадимівна 74406 
Терновий Петро Анатолійович 74406, 74407, 74414 
Тесленко Михайло Геннадійович 74279 
Тесленко Світлана Олегівна 75530 
Тильний Віталій Ярославович 74015 
Тимощук Олена Миколаївна 75152 
Тимчук Віктор Мефодійович 74412 
Тирський Павло Вікторович 75301 
Тихоненко Ігор Вікторович (Ingvor Tee) 75346 
Тімофеєв Антон Сергійович 75489 
Тіна Сенс (псевдонім) 74299 
Тірбах Леся Віталіївна 74735, 74755, 74756, 74762 
Тітова Тетяна Євгенівна 74601 
Ткаленко Андрій Миколайович 75658 
Ткач Вадим Володимирович 74020 
Ткач Олег Валентинович 75253 
Ткаченко Ігор Анатолійович 75190 
Ткаченко Ігор Федорович 74688 
Ткаченко Ірина Валер'янівна 75349 
Ткаченко Костянтин Ігоревич 74688 
Ткаченко Михайло Миколайович 75049 
Ткаченко Наталія Борисівна 75638 
Ткаченко Роман Олексійович 75244 
Ткаченко Тетяна Іванівна 75640 
Ткаченко Федір Костянтинович 74688 
Ткачук Віра Петрівна 74316 
Ткачук Едуард Васильович 74332, 74333, 74334, 74335, 74336, 74337, 74338, 

74339 
Ткачук Лариса Василівна 75196 
Ткачук Мирослава Михайлівна 75203 
Ткачук Наталія Олександрівна 74317 
Ткачук Юрій Іванович 74326 
Тодорова Олена Іванівна 74408, 74768 
Тодощук Андрій Васильович 74567 
Толкушкін Сергій Володимирович 74118 
Толмачова Алла Вікторівна 74767 
Толочко Валентин Михайлович 74918, 75002 
Толстопятова Інна Василівна 74351, 74352, 74353, 74680, 74681, 74682 
Томенко Марина Григорівна 75680 
Томенко Тарас Миколайович 75031 
Топалова Олеся Іллівна 75478 
Торгалов Сергій Вадимович (Причина) 74607 
Торопков Володимир Михайлович 75635, 75638 
Траскова Аліна Василівна 74408, 74768 
Трегуб Віктор Васильович 74878 
Трегуб Єгор Ігорович (GOR R.U.N.E.S.) 75075 
Третиниченко Юрій Олександрович 75137 
Третьяков Віктор Олександрович 75313 
Трибрат Костянтин Олександрович 74720 
Трибрат Юлія Леонідівна 74236 
Трифонова Олена Сергіївна 75536 
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Тройно Євген Володимирович 74892 
Тростянська Карина Миколаївна 74465 
Трохимчук Віталій (псевдонім) 74370 
Тулюля Владислав Михайлович 74611 
Тур Іван Михайлович 75437 
Туриця Юлія Олександрівна 75079 
Турій Анастасія Миколаївна 74264 
Турська Ангеліна Стефанівна 74379 
Турчин Володимир Якович 75364 
Турчин Раїса Олександрівна 75033, 75647 
Турчина Людмила Валеріївна 74995 
Тутченко Віктор Вікторович 74023, 75162 
Тучковенко Оксана Аркадіївна 74406, 74407, 74414 
Тучковенко Юрій Степанович 74406, 74407, 74414 
Тюріна Оксана Володимирівна 75534 
Тютюнник Євген Леонідович 74747 
Угнівенко Анатолій Миколайович 74476, 74477, 74478 
Удалов Сергій Григорович 74037 
Удод Олександр Анатолійович 74269 
Уляна Геймур (псевдонім) 74056, 74073 
Ульянченко Олександр Вікторович 75364 
Уманець Михайло Вячеславович 75675 
Уманський Олексій Генріхович 74446 
Уманців Юрій Миколайович 75634, 75640 
Умінський Андрій Володимирович 74942 
Умрихіна Оксана Станіславівна 75176 
Урюпіна Лариса Михайлівна 75364 
Урядов Андрій Вячеславович 74096 
Усенко Марія Костянтинівна 74696 
Усиченко Анатолій Сергійович 74211 
Усіков Андрій Олександрович 75662 
Усіков Максим Анатолійович 75306 
Устинов Віктор Анатолійович 74096 
Утюшев Марат Масихатович 74378 
Ушкац Михайло Вікторович 75142 
Ушкац Світлана Юріївна 75142 
Фанзи Водж (псевдонім) 75157 
Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна 74480 
Фатєєв Анатолій Іванович 75471 
Феденко Олексій Олександрович 74157 
Федечко Юлія Володимирівна 74686 
Федоренко Андрій Вадимович 74597, 74598 
Федоренко Вадим Петрович 74597, 74598 
Федоров Олександр Володимирович 74074, 74883 
Федосова Анна Олегівна 74907 
Федулова Ірина Валентинівна 75639 
Федулова Любов Іванівна 75639 
Ферій Дем'ян Олександрович 74885 
Фіалковська  Анастасія Андріївна 75129 
Філатов Володимир Петрович 75364 
Філатов Євген Володимирович 75518, 75519, 75520 
Філатов Святослав Ігорович (Свят Филатов, Свят 
Філатов, Святослав Филатов) 

74323 

Флис Юрій Іванович 74330 
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Флорко Тетяна Олександрівна 74409 
Фойгт Наталія Антонівна 74357, 74358, 74359, 74360, 74361, 74362 
Фомич Микола Володимирович 74140 
Фомін Геннадій Георгійович 74950 
Фоміна Олена Володимирівна 75636 
Фрейдлін Михайло Павлович 75416 
Фролов Володимир Констянтинович 74720, 75437 
Фролова Юлія Сергіївна 75120 
Фуглевич Олег Миронович 75625 
Фуголь Леонід Дмитрович 75652, 75655 
Функендорф Анастасія Олександрівна 74619, 74642 
Фурманенко Ігор Сергійович 75669 
Фурсенко Віктор Миколайович 75140 
Фурсова Тетяна Миколаївна 74542 
Хазін Натан Аркадійович 74378 
Ханюков Олексій Олександрович 74794, 74798 
Хардін Олег Олександрович 75371, 75372, 75373 
Харченко Олександр Анатолійович 75628, 75629, 75633, 75636 
Харченко Світлана Василівна 75285 
Харченко Сергій Олександрович 75364 
Харченко Юлія Євгенівна 75377 
Хвостенко Владислав Сергійович 75032, 75479 
Хецеліус Ольга Юріївна 74409 
Хільман Антон Васильович 74943 
Хлус Віктор Іванович 74356 
Хмура Наталія Юріївна 74271 
Хобін Віктор Андрійович 75497 
Ходжаян Аліна Олександрівна 75631 
Ходунай Володимир Валерійович 75484 
Холмогоров Сергій Олександрович 74378 
Холопцова Олена Юріївна (Алёна Элэйн) 75357 
Хоменко Галина Василівна 74406, 74407 
Хоменко Євгенія Григорівна 74640 
Хоменко Інна Анатоліївна 74767 
Хоменко Ірина Михайлівна 74801 
Хомовненко Михайло Герасимович 74563 
Хомутенко Максим Володимирович 74312 
Хорольський Андрій Олександрович 74856, 75055 
Хоружий Григорій Фокович 75629 
Хохлов Валерій Миколайович 74767 
Храмов Микита Сергійович 75364 
Христова Тетяна Євгенівна 74522, 75246 
Хрімлі Ірина Олександрівна 75543 
Хрутьба Вікторія Олександрівна 75500 
Цапко Денис Петрович 75314, 75315, 75316, 75317, 75318 
Царук Анна Юріївна 74740, 74741, 74743, 74745, 74746, 74761 
Цвіркун Юрій Іванович (Причина) 74607 
Цибізов Андрій Леонідович 74203 
Цибульська Вікторія Олександрівна 75458 
Цибульський Роман Михайлович 74698 
Циганова Вікторія Олександрівна 74406, 74407 
Циганок Віталій Володимирович 75023 
Цинтила Олена Вадимівна 75436 
Циркалюк Вадим Володимирович 74771 
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Цібілюк Олексій Юрійович 74926, 74927, 74928, 74929, 74930 
Цільмак Олена Миколаївна 75299 
Цубанова Наталя Анатоліївна 75060, 75082 
Цюцюра Світлана Володимирівна 75633 
Цьось Анатолій Васильович 74481 
Чабан Василь Йосипович 75048 
Чабан Вікторія Віталіївна 74762 
Чабан Галина Вікторівна 74735, 74755, 74756, 74822 
Чайка Сергій Михайлович 74960 
Чвертко Людмила Андріївна 75177 
Чеботарь Марина Юріївна (Melissa) 74782 
Чеманов Дмитро Олександрович 74754 
Чемерис Ганна Юріївна 74031, 74627 
Ченцов Андрій Віталійович 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 

75509, 75510 
Ченцов Віталій Георгійович 75126 
Черевченко Вікторія Валентинівна 75187 
Черепанова Ольга Миколаївна 74284, 74285, 74287, 74288, 74291, 74292 
Черепаха Володимир Олексійович 74188 
Черкасова Любов Анатоліївна 75049 
Черкашина Аліна Вікторівна 74462 
Чернишев Юрій Костянтинович 74265 
Чернобай Олексій Олексійович 74695 
Черноус Анастасія Ігорівна 74212 
Чернявська Юлія Сергіївна 74243 
Чехович Владислав Валентинович (DJ Lutique) 74259, 74260 
Чечель Олександр Василійович 74990 
Чигір Роман Леонідович 74758 
Чижевський Володимир Валерійович 74775 
Чирва Ольга Григорівна 75215 
Чоп Володимир Миколайович 74997 
Чопенко Дмитро Юрійович 75493 
Чопенко Юрій Григорович 75493 
Чорна Ірина Петрівна 74365 
Чорна Марина Віталіївна 74151, 74152, 74153, 74154 
Чорномаз Богдан Данилович 75178 
Чугунов Ігор Якович 75630 
Чугунова Віра Федорівна 74596 
Чудопал Анна Іванівна 75066 
Чуєнко Роман Миколайович  74584, 74586 
Чумаченко Дмитро Ігорович 74264, 74265, 74266, 74267 
Чумаченко Ольга Анатоліївна 74994 
Чумачов Андрій Олександрович 74496 
Чуприна Євген Миколайович 74811 
Чухрай Наталія Львівна 74571 
Чхаідзе Анна Олександрівна 75010 
Шабельська Оксана Анатоліївна 74979, 74980, 74999, 75000, 75001 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 74408, 74768 
Шалімова Ірина Миколаївна 74525, 74540 
Шаменкова Ольга Ігорівна 74408, 74768 
Шаповалов Артем Андрійович 75045 
Шарипанов Антон Веніамінович 74460 
Шарко Валентина Дмитрівна 74670 
Шатковський Артур Віталійович 74701 
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Швайко Ігор Григорович 75084 
Швець Наталія Миколаївна 74768 
Шебанова Віталія Ігорівна 74137, 74138, 74139, 74898, 74899, 75008, 75009 
Шевцов Віктор Іванович 74091, 74092, 74749, 74750 
Шевченко В’ячеслав Олександрович 75082, 75083 
Шевченко Валентина Василівна 75129 
Шевченко Ігор Анатолійович 75350 
Шевченко Наталія Григорівна 74077 
Шевченко Олександр Анатолійович 74854 
Шевченко Олександр Олексійович 74959, 75078 
Шевченко Роман Григорович 75173 
Шевченко Ярослав Олександрович 75248 
Шевчук Олексій Анатолійович 74283 
Шевчук Петро Іванович 75341 
Шелар Руслан Русланович 74378 
Шеленкова Наталія Леонідівна 75217 
Шелухін Микола Леонідович 74827 
Шеляг Ганна Віталіївна (HANNA SHELIAH) 74375 
Шемет Андрій Михайлович 75471 
Шендрик Віра Вікторівна 74557 
Шепітько Світлана Віталіївна 74459 
Шергіна Лідія Антонівна 74019 
Шерстюк Валерій Сергійович 75364 
Шигонова Ірина Володимирівна 74684 
Шилович Ігор Леонідович 74529 
Шиманський Валентин Васильович 74534, 74931 
Шинкаренко Ірина Миколаївна 75245 
Шинкарук Василь Дмитрович 75268, 75276, 75285 
Шинкарук Лідія Василівна 75277 
Шинкарук Оксана Анатоліївна 74774, 75664 
Шинкарук Олександра Василівна 75269 
Шинкарьов Вадим Геннадійович 74285 
Ширков Олександр Леонідович 74672 
Широкопетлєва Марія Сергіївна 74583 
Ширяєва Людмила Володимирівна 75601 
Шишкін Денис Ігорович 74378 
Шиян Ольга Миколаївна 74173, 74174 
Шкабура Тетяна Анатоліївна (Влада Вершинина) 75286, 75287 
Школяр Сергій Петрович 75483, 75484 
Шкута Олег Олегович 74657 
Шликова Вікторія Олександрівна 75441 
Шмичков В'ячеслав Васильович 74443 
Шовгенюк Іван Дмитрович 74380, 74519 
Шовковський Олександр Володимирович 74261, 74262 
Шол Євген Григорович 74424, 74425, 74427 
Шор Тетяна Петрівна 75531 
Шпиг Альона Юріївна 75421 
Шпортько Оксана Володимирівна 75085, 75086, 75087, 75088, 75089 
Шрамко Валентина Олександрівна 74590 
Шрамко Олена Володимирівна 74329 
Шрубек Владислав Олегович 74041, 74042, 74043, 74044, 74060, 74061, 74062, 

74063, 74064, 74065, 74066, 74067 
Штепа Олена Валентинівна 74907 
Штефан Людмила Володимирівна 74548 
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Шуванова Олена Володимирівна 75349 
Шудрик Олександр Леонідович 74077 
Шулепа Андрій Миколайович 74989 
Шульга Людмила Іванівна 75060, 75082, 75083 
Шульга Наталія Петрівна 75630 
Шумакова Альбіна Віталіївна 75619 
Шумкін Андрій Анатолійович 74689 
Шушман Іванна Володимирівна 74293 
Щелоков Олександр Миколайович 75435 
Щербак Валерія Геннадіївна 75298 
Щербак Олександр Валерійович 75206 
Щербатюк Наталія Володимирівна 75543 
Щербина Олена Володимирівна (Альона Райда) 75609 
Щербина Ольга Володимирівна 74019 
Щолокова Марина Олександрівна (SHCHOLOKOVA 
MARYNA) 

74014 

Щур Олександр Володимирович 74468 
Юдіна Наталія Олександрівна 74640 
Юзик Ірина Ігорівна 74270 
Юлдашева Людмила Петрівна 74709, 74710, 74711, 74732, 74733 
Юлигіна Вікторія Юріївна 74208 
Юлія Саніна (псевдонім) 74727, 74728, 74729 
Юн Геннадій Миколайович 75611 
Ягодкіна Марина Олександрівна 74475 
Якименко Світлана Іванівна 74605, 74617 
Якимчук Любов Василівна 75031 
Яковенко Віра Дмитрівна 75021 
Яковенко Євген Олександрович 75021 
Яковенко Олександр Євгенович 75020 
Яковленко Богдан Георгійович 75169, 75438 
Яковлєва Юлія Володимирівна 74546 
Якубович Валерій Федорович 74420 
Якуткін Дмитро Віталійович 74583 
Якущенко Вікторія Анатоліївна 75082, 75083 
Якущенко Володимир Олександрович 74754 
Ямков Олександр Володимирович 75364 
Ямненко Володимир Петрович 75172 
Яна-Марія (псевдонім) 75616 
Янін Олексій Євгенович 74136 
Янковський Ігор Миколайович 75314, 75315, 75316, 75317, 75318 
Яновська Світлана Германівна 74952 
Янченко Вадим Миколайович 74754 
Янько Федір Олексійович 74242 
Яралян Арсен Миколайович 74502, 74867 
Яременко Людмила Михайлівна 74736, 74742, 74748, 74757, 74763 
Яременко Наталія Сергіївна 74754 
Яремчук Ніна Іванівна 75342, 75344 
Яремчук Юрій Євгенович 74829 
Ярецька Наталія Олександрівна 74505 
Ярий Володимир Володимирович 74679 
Яров Ярослав Сергійович 74406, 74407, 74414 
Ярова Ольга Володимирівна 74264, 74266, 74267 
Яровий Андрій Анатолійович 75295, 75618 
Ярошенко Андрій Миколайович 75626 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Яцишина Лариса Карпівна 75638 
Ящук Леонід Омелянович 75084 
Ящук Олена Миколаївна 75206 
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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 

Вінницький національний технічний університет  75319 
Громадська організація "Асоціація ветеранів футболу 
міста Києва" 

 74356 

Державна наукова установа "Український науково-
дослідний інститут прогнозування та випробування 
техніки і технологій для сільськогосподарського 
виробництва імені Леоніда Погорілого" 

 75054 

Державна установа "Відкриті публічні фінанси"  74811 
Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 74091, 74092, 74749, 74750 

Державне підприємство "Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст 
"ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя" 

 74859 

Державне підприємство обслуговування повітряного 
руху України 

 75210 

Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана" 

 74019 

Державний гемологічний центр України  75652, 75653, 75654, 75655, 75656, 75657, 75658, 
75659, 75660 

Державний університет інфраструктури та 
технологій 

 74751, 75152 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка  
В. Лазаряна 

 74395, 74398, 74613, 74614, 74615, 74618, 74630, 
74631, 74953, 75056 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 74772 

Запорізький національний технічний університет  74569, 74993, 74994, 74995, 74996, 74997, 74998, 
75487 

Запорізький національний технічний університет  74568, 75679 
Інститут електродинаміки Національної Академії наук 
України 

 74775, 74784 

Інститут фізики гірничих процесів Національної 
академії наук України 

 74856, 75055 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 
75634, 75635, 75636, 75637, 75638, 75639, 75640 

Луцький національний технічний університет  75535 
Луцький національний технічний університет  74699, 74703 
Маріупольський державний університет  74459, 74827, 75135 
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України 

 74896 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 74556, 75462, 75463 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 75257, 75258, 75259, 75366 

Національна академія внутрішніх справ  75533, 75534 
Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 75471, 75472 

Національний транспортний університет  75137, 75138, 75139, 75247, 75420, 75421, 75543 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 74102, 74103, 74104, 74105, 74417, 74433, 74434, 
74435, 74436, 74437, 74438, 74476, 74477, 74478, 
74584, 74585, 74586, 74588, 74589, 75268, 75269, 
75270, 75271, 75272, 75273, 75274, 75275, 75276, 
75277, 75278, 75279, 75280, 75281, 75282, 75283, 
75284, 75285 

Національний університет харчових технологій  74803 
Національний фармацевтичний університет  74462, 74823, 74918, 75002, 75060, 75082, 75083, 

75349, 75481, 75482, 75622, 75623, 75624 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  75084 
Одеський державний екологічний університет  74406, 74407, 74408, 74409, 74414, 74767, 74768 
Одеський державний університет внутрішніх справ  75299 
Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  74106, 75307, 75308, 75309, 75310 
Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування"  75625, 75626 
Сумський державний університет  74093, 74094, 74557, 74558, 74924, 75367, 75368 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЗТ Славутич" 

 74944 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН ІТ" 

 74470, 74471, 74472, 74473, 74765, 74766, 74770, 
74771 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Архітектурна студія "КОЛЕСНИКОВ" 

 74212 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АСА-ІНЖИНІРИНГ" 

 74950 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" 

 74148 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Діалінк" 

 74449 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 74776 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Доріс Адвертайзинг" 

 74815 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНТРІ"  74611 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 

 74178, 74430, 74431, 75172, 75676 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 74024, 75314, 75315, 75316, 75317, 75318 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Інститут вертебрології і реабілітації" 

 75149 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ІРБЕКС СОЛЮШНС" 

 74023 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ІСС-Україна" 

 75312 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КВАРТАЛ 95" 

 74468 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОТ"  74609, 74610, 75124, 75126 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МІРАНДА" 

 74552 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Нові Знання" 

 74184, 74185 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Проектні системи ЛТД" 

 75493 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОТОКА ЦЕНТР" 

 74420 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"С - ІНЖИНІРИНГ" 

 75497 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СКЕД СОФТ" 

 74096 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СОФТ ЕКСПАНШЕН УКРАЇНА" 

 75492 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТЛАЙН ІТ" 

 74685 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТЕЛЕ ПАПА" 

 74941 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Торговий дім "Санітарний щит України" 

 74886 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні інформаційні технології" 

 74504 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС" 

 74512, 74513, 74514, 74515, 74516 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФЛАЙДОК" 

 75289 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Центр ресурсоефективного та чистого виробництва" 

 74529 

Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 74205, 75015, 75016 

Українська інженерно-педагогічна академія  74327, 74507, 74523, 74524, 74525, 74536, 74537, 
74538, 74539, 74540, 74541, 74542, 74543, 74544, 
74545, 74546, 74547, 74548, 74549, 74550, 74769 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 
Національної академії наук України 

 75053 

Фізична особа-підприємець Зайцев Павло Ігорович  74030 
Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

 74151, 74152, 74153, 74154 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 74553, 74575, 74967, 75375, 75376 

Харківський національний медичний університет  74201, 74572, 74574, 74612, 74714 
Харківський національний університет будівництва 
та архітектури 

 74279 

Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

 75052, 75066, 75067 

Херсонський національний технічний університет  74933, 74934, 74935, 74936 
Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 74638, 74992, 75020, 75021, 75121, 75621 

 
 
 
 
 
 



СПОВІЩЕННЯ 
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Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного 
офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право  
на твір 

Номер реєстрації договору 
(номер рішення) 

Попереднє повне ім'я 
фізичної(их) або повне 
офіційне найменування 
юридичної(их) особи (осіб), 
сторін договору 

Повне ім'я фізичної(их) або 
повне офіційне 
найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін 
договору 

Дата запису до реєстру 

2804 Нівіестро Венчерс 
Лімітед (Niviestro 
Ventures LTD) 

Тінспіріт Венчерс ЛТД 
(TEENSPIRIT 
VENTURES LTD) 

19.01.2016 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

72110 13.10.2017 
23986 31.10.2017 
23988 31.10.2017 
23995 31.10.2017 
23996 31.10.2017 
23997 31.10.2017 
25653 31.10.2017 
25655 31.10.2017 
25656 31.10.2017 
25657 31.10.2017 
25658 31.10.2017 
25659 31.10.2017 
25660 31.10.2017 
25661 31.10.2017 
25662 31.10.2017 
25663 31.10.2017 
25664 31.10.2017 
25665 31.10.2017 
25666 31.10.2017 
25667 31.10.2017 
25668 31.10.2017 
25669 31.10.2017 
25670 31.10.2017 
25671 31.10.2017 
25672 31.10.2017 
25673 31.10.2017 
25674 31.10.2017 
25675 31.10.2017 
25676 31.10.2017 
25677 31.10.2017 
25678 31.10.2017 
25679 31.10.2017 
25680 31.10.2017 
25681 31.10.2017 
25682 31.10.2017 
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Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

25683 31.10.2017 
25684 31.10.2017 
25685 31.10.2017 
25686 31.10.2017 
25687 31.10.2017 
25688 31.10.2017 
25689 31.10.2017 
25690 31.10.2017 
25691 31.10.2017 
25692 31.10.2017 
25693 31.10.2017 
25694 31.10.2017 
25695 31.10.2017 
25696 31.10.2017 
25697 31.10.2017 
25698 31.10.2017 
25699 31.10.2017 
25700 31.10.2017 
71871 31.10.2017 
72082 15.11.2017 
72083 15.11.2017 
72098 15.11.2017 
69946  15.11.2017 
58190 15.11.2017 
8299 05.12.2017 

26004 05.12.2017 
73059 05.12.2017 
73916  20.12.2017 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер бюлетеня Слід читати 

73059 27.10.2017, 46 Щурова Вікторія Анатоліївна 
72110 28.07.2017, 45 Колодійчук Ірина Анатоліївна 
13175 15.10.2005, 7 Комп'ютерна програма "Комплексна система авто-

матизації підприємства "IS-pro" ("ІС-ПРО") 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про 
реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір 

Номер реєстрації договору 
(номер рішення) 

Дата публікації та номер 
бюлетеня 

Слід читати 

2804 26.01.2016, 39 Тінспіріт Венчерс ЛТД (TEENSPIRIT VENTURES LTD) 
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